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 مقدمة
 
  

ىمػػـو  ءتػتقراإمجموعػة مػف الدراتػات النقديػػة ػػػ حاولػت فييػا  هذه        
فكػػار وتقنيػػات القصػػة العراقيػػة المعاصػػرة خ وذلػػؾ مػػف  ػػالؿ االتػػتعانة أو 

طريقة تجريبية خ تقػوـ عمػت تحميػؿ واتػت الص  خ وىي ءتتقرابطريقة اإل
 وبالعكس . خ (الذاتي( بالعاـ ) الموضوعي )القة ال اصع

حػػػػػؿ الكثيػػػػػر مػػػػػف الصػػػػػعوبات  ءوحاولػػػػػت مػػػػػف  ػػػػػالؿ طريقػػػػػة االتػػػػػتقرا
قػػػات خ التػػػي واجيتنػػػي فػػػي دراتػػػة بعػػػض ) أمػػػراض و فػػػاؽ القصػػػة والمعو  

خ ة عنػػػػػدنات ومشػػػػػكالت النظريػػػػػة النقديػػػػػشػػػػػكاالإالعراقيػػػػػة ( وأعنػػػػػي بيػػػػػا 
 تاس .و صوصا المنيج النقدي باأل

ضػػػت عنػػػو القصػػػة  ومػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ ػػػػػ  ثػػػرت أف أتنػػػاوؿ أىػػػـ مػػػا تم   
ومواقػػػؼ فكريػػػة خ بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ نػػػػوع  فنيػػػة مػػػف ر  العراقيػػػة المعاصػػػرة 

وطبيعػػػة ومتػػػتو  عالقػػػة القػػػاص بتناقضػػػات الواقػػػ, وجماليػػػات الحيػػػاة خ 
وماليا مف عالقػة بحيػاة  خومد  درجة وحجـ وصدؽ التجربة القصصية 

والتجػاوز التياتػي حبػاط حػاالت اإلو اصة الكشؼ عػف القاص نفتو خ 
  ر  .أمف ناحية خ وأنماط التقميد والتفرد مف ناحية 

وتتوحد ىذه القضايا في انيا تشير مجتمعة الت أف القصػة العراقيػة تقػؼ 
فػػػي مفتػػػرؽ طػػػرؽ خ بمعنػػػت تكشػػػؼ عػػػف طػػػرؽ وأتػػػاليب م تمفػػػةخ واقعػػػة 
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أتار البحث والتجريب والتجديد القصصي خ بحيث لـ تتبمػور بعػد ضمف 
 دة بوضوح ودقة .تجاىات محد  إذا لـ أقؿ إ خ نةب صائص معي  

حاولػػػت أف خ ممارتػػػات مضػػػنية  ةف ىػػػذه الدراتػػػات ػػػػػ  الصػػػإفػػػ وأ يػػػرا  
ف أ ـ مػف  الليػا متػار القصػة العراقيػة بثقػة وحػب وصػراحة خ  مػال  أترت ػ

 رحب .. ومف اهلل التوفيؽ . عالـ القصة األيكوف ليا وق, صغير في 
                                                                

عباس عبد جاسم                                                                      
 2891/ 2/ 6 في بغداد
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 مالمح القصة المعاصرة في العراق
 

 ةمقدم
 

ي ضػػ, المتػػةلة قيػػاس وتحديػػد أي فػػف مػػف الفنػػوف اثنػػاء تطػػوره  نإ     
الت تقتيـ زمنػي محػدد خ وانمػا ىنػاؾ تطػور زمنػي ػػػ موضػوعي متتمتػؿ 

خ حيػػػث بقػػػيـ الحاضػػػر ومػػػف ثػػػـ بالمتػػػتقبؿ تػػػرتبط بػػػو  مفيػػػات الماضػػػي 
يشػػكؿ ىػػذا االمتػػداد الحضػػاري حمقػػات متصػػمة بعضػػيا بػػبعض خ وبيػػػذا 

بط بالحمقػػػػة تة فنيػػػػة عػػػػف ىػػػػذه الحمقػػػػات مػػػػالـ تػػػػر اليمكػػػػف فصػػػػؿ أي حمقػػػػ
            ىيتيا وطبيعة تطورىا خ ومػف ىػذه الفنػوف تاس لمعرفة ماأ أ ر  كمبداأل

 ( في العراؽ .القصيرةة) القص
 ونضػػ, لكػػؿ فتػػرة جػػيال  خ لمػػاذا نجػػز ء تطػػور القصػػة الػػت فتػػرات محػػددة 

ؿ التػػػػتينات خ جيػػػؿ العشػػػرينات ػػػػػ وجيػػػؿ ال متػػػينات ػػػػػ وجيػػػكػػػػ :  معينػػػا  
 ) النوعي والكيفي( بشكؿ موضوعي ؟ بػػ والنحدد ىذا التطور

نمػػا ا  تشػػكؿ ىػػذه المتػػةلة ػػػػ مشػػكمة القصػػة وحػػدىا وحتػػب خ و فػػي الواقػػ, ال
 غرابة في ذلؾ . ر  خ والىي مشكمة الفنوف األ

تػاس الصػورة المتغيػرة أننظر الت مادة النتاج االنتاني عمت اذف لماذا ال
 ؟ج الزمنيالمراحؿ الموضوعية لمتدر  لة ضمف والمتبد  

: ألػػػـ تكػػػف ىنػػػاؾ مراحػػػؿ نمػػػو و اعتػػػراض نقػػػوؿأذا كػػػاف ثمػػػة  ػػػالؼ ا  و 
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 ؟وتطور
 وىنا عالـ ىذا التقتيـ غير الموضوعي لمقصة ؟ 

 تئمة . وعديدة ىي األ
نشػةة مراحػؿ تػئمة خ البػد مػف تحميػؿ لتمػؾ األيجػابي إتتقراء إوبغية تقديـ 

طورىا التاري ي في لمحة تاري يػة مػوجزة خ وتالقصة القصيرة في العراؽ 
 مف تحميؿ أبعادىا الفكرية والتقنية في لمحة نقدية شاممة . يضا  أوالبد 

  
 لمحة تاريخية ) مراحل تطور القصة العراقية (

 
 مراحمة الواقعية التقميدية  •
 

المرحمػػة التػػي بػػدأت بيػػا القصػػة وىػػي  -نعنػػي بمرحمػػة الواقعيػػة التقميديػػة 
وؿ ما يتبادر الت الذىف ىو : مف ىـ كتاب ىذه أيتكامؿ بعد خ و وليد لـ 

 المرحمة ؟
يػػوب ػػػػ أف نػػذكر فػػي البػػدء : محمػػود أحمػػد التػػيد ػػػػ ذو النػػوف أجػػدير بنػػا 

 (2).كرواد اوائؿخ عبد المجيد لطفي 
تاتػػػػية ذات طبيعػػػػة كانػػػػت الظػػػػروؼ التػػػػي احاطػػػػت القصػػػػة حينػػػػذاؾ خ 

جيػػػػؿ تحكمػػػػت فييػػػػا عوامػػػػؿ الخ واجتماعيػػػػة وأقتصػػػػادية وتار يػػػػة متقمبػػػػة 
والمػػػرض والحرمػػػػاف خ أضػػػػؼ الػػػت ذلػػػػؾ االوضػػػػاع التػػػي يعيشػػػػيا شػػػػعب 
العػػراؽ مػػف ىيمنػػة اقطاعيػػة وظػػالؿ عبوديػػة . وكػػاف ليػػذه العوامػػؿ أثرىػػا 
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مػػػف  ػػػالؿ قتػػػوة العػػػذابات النفتػػػية واالجتماعيػػػة القصػػػة المعكػػػوس فػػػي 
 المعاشة .

الش صػػيات  ىمػػـو  وتتػػدا ؿ فيػػ خ تػػيطا  ب منولوجػػا   ونجػػد القصػػة عمومػػا  
 وطبيعيػػػػا   تقميػػػديا   خ بحيػػػػث تشػػػكؿ انعكاتػػػا   األنتػػػانية العراقيػػػة وتطمعاتيػػػا

( ومعممػػيف 3)( الحػيف وعمػاؿ كمػا فػي ) الكػادحوفالمجتمػ, مػف فلفئػات 
(  أو عػػػف الصػػػراع الطبقػػػي بػػػيف الفالحػػػيف 3كمػػػا فػػػي ) رتػػػؿ الثقافػػػة( )

 ( .1رض والماء (()واالقطاع كما في )) اليد واأل
مزايػػا ىػػذه القصػػة ػػػػ الػػوعظ والتوجيػػو وال طابػػة خ وكانػػت أقػػرب الػػت  ومػػف

 أتموب المقالة منيا الت القصة .
فالقصة في ىذه المرحمة لـ تكػف وليػدة ارىاصػات طارئػة خ بػؿ  خ جماال  ا  و 

 ت بو .كانت الوليد الشرعي لمم اض العتير الذي مر  
متػػػحقوقة خ أمػػػا أبطػػػاؿ قصػػػص الواقعيػػػة التقيمديػػػة خ فيػػػـ نمػػػاذج طبقيػػػة 

تمثػػػػػػؿ قبػػػػػػؿ كػػػػػػػؿ شػػػػػػيء القصاصػػػػػػػيف أنفتػػػػػػيـ فػػػػػػػي صػػػػػػراعيـ النفتػػػػػػػي 
واالجتمػػػػاعي عمػػػػت حػػػػد تػػػػواء خ ونػػػػر  أبطػػػػاليـ يتحركػػػػوف فػػػػي الشػػػػوارع 

مػنيـ الفقػراء الػذيف يميثػوف وراء لقمػة العػيش خ ومػنيـ الضػحايا  ؛ ةقز واأل
وف في دروب الب س واالنتحاؽ خ وبتعبير   ر كػاف لكػؿ قصػة عالمتتك

تاطة أفكاره وعمؽ  المو خ وأما القاص فيػو انمػوذج مثقػؿ بطؿ يتميز بب
مػػػف كػػػد وكػػػدح وكفػػػاح ونضػػػاؿ ضػػػد قػػػو  االتػػػتالب خ  يف ػػػر بةعبػػػاء اآ

 مجر  الدراما األنتانية .وبدقة يمثؿ 
مػػػرة بطػػػاؿ ىػػػذه المرحمػػػة مواقػػػؼ و راء وحػػػوادث نجػػػدىا أكمػػػا يطػػػرح لنػػػا 



 

05 
 قضايا القصة العراقية المعاصرة

 ػر  نمػاذج أ خ ومػرةبفعؿ الواق, التياتي المريػرمعطوبة لنماذج شريحة 
 .متحوقة بفعؿ الحرماف االجتماعي 

بطالػو خ فيػي تعتمػد الػت حػد مػا عمػت رصػد أأما طريقة القاص في تقديـ 
حركػاتيـ وتصػػرفاتيـ وأحاتيتػيـ بشػػكؿ بتػػيط وتػاذج أحيانػػا  خ وال تيمػػو 

 وتطمعاتيـ .بييئاتيـ بعد ذلؾ تو  المالمح الش صية المقترنة 
و حادثػػة عػػابرة ضػػمف ت طػػيط أ طريفػػا   القصػػة تمثػػؿ حػػديثا   ولػػذلؾ كانػػت

عػػادة تحميػػؿ نمػػاذج معينػػة إد بالمقدمػػة والعقػػدة والحػػؿ خ وىنػػا النريػػد محػػد  
) الفكريػػػػة والفنيػػػػة ( الكيفيػػػػات لمقصػػػػص بقػػػػدر مػػػػا ييمنػػػػا أف نشػػػػير الػػػػت 

يػػوب ( حيػػث )) اف أالػػت ) ذو النػػوف  مػػثال  ىنػػا نشػػير و خ تبنينػػت فييػػاالتي
عمػػػت التحميػػػؿ ت الحركػػػة والعمػػػؿ الطالػػػو تعتمػػػد عمػػػبأطريقتػػػو فػػػي تقػػػديـ 

اتيـ يف حركػاتيـ وتصػرفاتيـ ىػي التػي تكشػؼ اعمػاؽ نفتػإوالوصػؼ خ فػ
 ػػر فيػػو )) فػػي بنػػاء قصػػتو  (  اماعبػػد المجيػػد لطفػػي كمنػػوذج 6.. (( )

مبدع في رتـ الصور الريفية ومظاىر الفقر وقد ي مػ, عمييػا مػف الحيػاة 
 ( .5((  )ؿ القار ء عمت االحتاس بيا بقوة ما يحم

 
  مرحمة الواقعية النقدية •
 
ذا كانت مرحمة الواقعية التقميدية تمثؿ نقطة بدء وانطالؽ فكري وفنػي خ إ
ومػا لػـ  ة النقديػة تمثػؿ حمقػة الػربط بػيف مػا كػاف مةلوفػا  يػف مرحمػة الواقعإف

 صمب عمقػا  أكثر حدة في التةثير و أخ وقد جاءت ىذه المرحمة  كذلؾ يكف
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فييا ػػ اتتعت جوانبيا وضاقت بما ىػو مػةلوؼ  ف القصةفي التركيز خ أل
ف أو حادثػػػة عػػػابرة خ بػػػؿ أخ وليػػػذا لػػػـ تعػػػد تقتصػػػر عمػػػت حػػػديث طريػػػؼ 

نػػػوازع تتفاعػػػؿ فيػػػو فنيػػػة وفكريػػػة خ يتبنػػػيف بصػػػي  الحػػػديث الػػػذي تطرحػػػو 
 .شتت نفعاالت وا  حاتيس وأ

وربية خ قد كما أف انفتاح القصة في ىذه المرحمة عمت بعض التيارات األ
خ وتحميػػؿ الش صػػية خ كػػالحوار الػػدا مي  فػػاؽ الجديػػدةا بعػػض اآكتػػبيأ

واضػػحة فػػي وليػػذه االنعكاتػػات تػػةثيرات والولػػوج الػػت العػػوالـ الدا ميػػة خ 
فقػد خ أمػا فيمػا يتعمػؽ بالش صػيات ػػػ  حيانػا  أبعض ما انتجو القصاصوف 

وقػد تتشػكؿ القصػة مػف يكتنفيػا الغمػوض خ ضػحة الاو ذات مالمح كانت 
بقايػػػا رواتػػػب تمػػػؾ تعكػػػس اضػػػافة الػػػت انيػػػا أو موقػػػؼ خ  ر يػػػة أو ر يػػػة

االوضػػػػاع والتقاليػػػػد والعػػػػادات العقيمػػػػة خ اال انيػػػػا اتػػػػتطاعت اف تطػػػػرح 
 بطاليا بر ية موضوعية شاممة .أ

ومف ابرز كتاب ىذه المرحمة : ف اد التكرلػي ػػػ عبػد الممػؾ نػوري ػػػ غائػب 
 (  . 7طعمة فرماف )

بػػػرز الظػػػواىر الفنيػػػة فػػػي قصػػػة أف مػػػإف ) وىنػػػا البػػػد مػػػف االشػػػارة الػػػت 
التكرلػػي ظػػاىرة ) العنػػؼ ( .. وىػػو عنػػؼ مػػادي يقػػ, عمػػت جتػػد البطػػؿ 

الوجػػػو .. وال  وأو الظيػػػر أو كػػػدمات تقػػػ, عمػػػت الػػػرأس أبشػػػكؿ ضػػػربات 
يتوقػؼ عنػد نقطػة معينػة ولكنػو يتػتمر ويتقػدـ حتػت يبمػ  الػذروة .. وىػذه 

ة تتػاىـ كيػامحػة تكنيالظاىرة تبدو وكةنيا غير عفويػة وانمػا ىػي وليػدة ج
  ػػػر .. واذا   فػػػي تنميػػػة القصػػػة واالنتقػػػاؿ بيػػػا مػػػف متػػػتو  الػػػت متػػػتو 
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جيػػودي الصػػوت حػػاد  كانػػت أحػػداث القصػػة دا ميػػة يكػػوف التكرلػػي مغنيػػا  
 (9). النغـ( 

 
 مرحمة الواقعية الجديدة  •
 
بتػػدأت إلمواقػ, الػػذي نشػةت فيػو خ  لمرحمػة الواقعيػة النقديػػة وتجػاوزا   متػدادا  إ

 .والتجريب ة جديدة تشكؿ في وجودىا معادلة معقدة مف التجديد مرحم
 فييػػا خ حيػػث  ضػػ,تتشػػكؿ مػػف حيػػوات قمقػػة  والقصػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة

ذاتػػػو عمػػػت  تلتػػػةثيرات تياتػػػية واجتماعيػػػة متػػػوترة خ ممػػػا انعكتػػػالقػػػاص 
 بةشكاؿ م تمفة مف انفعاالت ذاتية وأزمات فكرية .وموضوعاتو 

مقومػات ال صػائص و مػف حيػث الذه المرحمػة يـ ىػيػونر  مف الصعوبة تق
 :خ وذلؾ لالتباب التالية ليادة بتبب عدـ وجود ىوية محد  

: بػػػػدأت  وترعػػػػت عمػػػػت أرضػػػػية مضػػػػطربة تمفيػػػػا اجػػػػواء مكثفػػػػة مػػػػف  وال  أ
 شػػكاالتإالصػػراع التياتػػي والطبقػػي خ وقػػد أد  ذلػػؾ الػػت تػػقوطيا فػػي 

 والتباتات متناقضة .عدة 
ة قػػػدر الفقػػدت ممػػػا الفوضػػػت والعبػػث خ  :  ضػػػعت الػػت ظػػػروؼ مػػف ثانيػػا  

 .عمت بناء ماتفكؾ منيا مف مواقؼ وأحداث 
بمػػا فػػي ذلػػؾ وقوعيػػا تحػػت تػػةثير االفكػػار الم تمفػػة مػػف خ : متػػ يا  ثالثػػا  
 وجية ووجودية وتريالية خ مما عكتت الواق, بصورة مشوىة .غديمو 
الحػداث ا إزاءالنظرة النقدية والموضوعية والمعاصػرة تماتؾ : عدـ  رابعا  
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 ت بيا .والمواقؼ التي مر  
بػدرجات متباينػة ولكػف خ االتباب عمت كتاب ىذه المرحمػة  ىذه  تنطبؽو 

خ ومػػ, ذلػػؾ كانػػت القصػػة تمثػػؿ تمتػػمة مػػف االرىاصػػات واالحتضػػػارات 
 الذاتية . 

التقػػػػاط, ويمكػػػػف تحديػػػػد ىػػػػذا خ بػػػػيف القصػػػػة والواقػػػػ, كمػػػػا ىنػػػػاؾ تقػػػػاط, 
تمتقػػي بػػو فرديػػة القػػاص   ػػر خ اقػػ, باالبتعػػاد عػػف الواقػػ, واليػػروب الػػت و 

عنيفػػػػػة متمػػػػػردة رافضػػػػػة خ ومػػػػػف ذلػػػػػؾ نشػػػػػة الغمػػػػػوض المفتعػػػػػؿ بةجوائػػػػػو 
 ( 8). فكاره التوداوية أالضبابية و 

وأبطػػػػاؿ ىػػػػذه القصػػػػة يتحركػػػػوف ضػػػػمف دوائػػػػر مغمقػػػػة خ ويت بطػػػػوف فػػػػي 
أحػػد أىػػـ أشػػكاؿ متاىػػات عديػػدة خ وأدؽ تحديػػد ليػػذه الظػػاىرة انيػػا تمثػػؿ 

 ية عمت الواق, . تمر د الذات القصص
بػػػرز كتػػػاب ىػػػذه المرحمػػػة : عبػػػد الػػػرحمف مجيػػػد الربيعػػػي ػػػػػ محمػػػد أومػػػف 

حػاالت  ( . وابطاؿ قصصػيـ يمثمػوف اجمػاال  26 ضير ػػ جميؿ القيتي )
فػػي التعامػػؿ مػػ, معطيػػات وظػػروؼ الواقػػ, الحيػػاتي حػػادة مواقػػؼ متػػوترة و 
 المعاش .

 
 لمحة نقدية ) مالمح القصة العراقية المعاصرة (

 
الكشؼ تحميؿ جوانبيا الفكرية والفنية خ أو نقد القصة التكتفي بف ميمة ا

نػػوع وطبيعػػة القػػيـ الجماليػػة الكامنػػة فييػػا وحتػػب خ بػػؿ واتتكشػػاؼ عػػف 
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ومتػػتو  الر يػػة الػػت الػػذات والواقػػ, واألشػػياء األ ػػر  خ والكشػػؼ عمػػا لػػـ 
 في حتباف القاص ذاتو .يكف 

ز مالمػح القصػة فػي ) مرحمػة أبر نقـو بتحديد ومف ىذا المنطمؽ ػػ توؼ 
الواقعية الجديدة ( خ لكػي نوضػح ماىيػة تجربتيػا ونوعيػة موقفيػا ) طبقيػا 

خ واكتناه شفراتيا الجمالية المضمرة خ وذلؾ مف  الؿ إتتقراء وتياتيا ( 
 . البنت واألشياءالواق, و  م,  النتافا أتاليب وطرؽ معالجتيا لجدؿ

 
 ذ الرؤية الواقعية  1
 

عبػػػػػد الػػػػػرحمف مجيػػػػػد الربيعػػػػػي ) الر يػػػػػة الواقعيػػػػػة ( فػػػػػي  ينػػػػػتيج القػػػػػاص
 شػػػديدة  تصػػػاؽإلاقاصيصػػػو الم تمفػػػة خ وقػػػد دلمػػػت اقاصيصػػػو عمػػػت قػػػوة 

اغمػب أقاصيصػو وقػد امتمكػت  بالواق, وصوره النابضة بالحركة والحياة خ
 معالجة تقنية متفردة . مف  الؿ الر ية الواقعية 

عوالمػػػو بػػػالرغـ مػػػف كونيػػػا ونظػػػرة الػػػت  مفيػػػات الربيعػػػي ت كػػػد لنػػػا : اف 
غامضػػة ػػػػ ضػػابية خ فيػػي عػػوالـ واقعيػػة خ تتحػػرؾ فييػػا نمػػاذج متػػحوقة خ 
ىػذه النمػاذج امػا أف تكػوف انيزاميػة مػف الواقػ, او متشػبثة بةطواقػو خ كمػػا 

وىػػػػي خ مضػػػػغوطة بػػػػاليمـو التياتػػػػية واالجتماعيػػػػة  أنيػػػػا تحمػػػػؿ ر وتػػػػا  
ي  فػػػي عروقيػػػا نمػػػاذج واقعيػػػة بتػػػيطة تعػػػيش فػػػي أعمػػػاؽ الواقػػػ, خ تجػػػر 

خ ممػا تتمتػرح عمػت الػدواـ بيموميػا المتقمبة في بالدىػا ت ونة الظروؼ 
 وعذاباتيا الصادقة .
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والمواقػػػػػؼ التػػػػػي تشػػػػػكميا أقاصػػػػػيص الربيعػػػػػي : تتجػػػػػاوز حػػػػػدود التجربػػػػػة 
األنويػػة  الحياتيػػة الفاشػػمة والمواقػػؼ التياتػػية الميػػزورة خ وكػػذلؾ االفكػػار

 .الوجودية المعطوبة مف الدا ؿ 
عة بفعػػؿ االضػػطرابات التياتػػية دة ومتصػػد  أبطالػػو فيػػـ نمػػاذج متػػرد   أمػػا

غيػػػػػػر المتػػػػػػتقرة خ نمػػػػػػاذج  ائفػػػػػػة مصػػػػػػابة بعػػػػػػدو  االمػػػػػػراض النفتػػػػػػية 
 .  (22واالجتماعية والتياتية المتوارثة والمعاشة في  ف واحد )

نػػا (( تحاصػػرني خ خ وقػػد اكتشػػفت انيػػا تحاصػػر اال ػػريف )) كانػػت )) األ
نػت اليمػـو فػي اطارىػا اليػومي ىمومػا ذاتيػة بحتػة (( الذيف عرفتيـ خ وكا

(23. ) 
نػػا (( فػػي تجربتػػو القصصػػية ىػػي الػػذات يكشػػؼ لنػػا الربيعػػي : اف )) األ

خ  نػا (( محاصػرة فعػال  نفتيا خ بما فييػا مػف ىمومػو اليوميػة خ ىػذه )) األ
تػػػػدور ضػػػػمف االطػػػػر الذاتيػػػػة البحتػػػػة خ لكنيػػػػا تبقػػػػت غيػػػػر معزولػػػػة عػػػػف 

المتفػػػردة عبػػػر ردود االفعػػػاؿ التياتػػػية واالجتماعيػػػة خ المعايشػػػة النفتػػػية 
 واف كنا نجد فييا ال وؼ والتردد واالنيزاـ .

 يعمؿ لنا الربيعي ىذه التجربة الذاتية :
مػػػػػف كبػػػػػوات عمػػػػت متػػػػػتو  العالئػػػػػؽ  ف معظمنػػػػػا كػػػػػاف  ارجػػػػا  إعتقػػػػد أ))

حزيػراف  6تشػريف و  29التياتية تمؾ التي توجت بنكبتيف كبيػرتيف ىمػا 
خ وفػػػي مصػػػػائر االنكتػػػار فػػػػي تػػػطورنا خ فػػػي ىمومنػػػا تقػػػرأ ىػػػذاخ كنػػػت 

 . (23بطالنا (( )أ
والردة التياتية ىنا يشير الربيعي ػػ الت تمؾ العالقة المتذبذبة بيف الذات 
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امس مػف حزيػراف ( منعكتػة  ػىزيمػة ال) و( تشريف 29في العراؽ ) ردة 
ؿ اقاصػػيص   بم ثراتيػػا الم تمفػػة باالنكتػػارات واليػػزائـ فػػي نمػػاذج وأبطػػا

 .مرحمة الواقعية الجديدة [ 
ىزيمػػػػة وانكتػػػػار البطػػػػؿ .. تمثػػػػؿ ىزيمػػػػة وأنكتػػػػار ويمكػػػػف القػػػػوؿ : إف 

تحابيا عمت الواق, الموضوعي الشامؿ خ وىػذا إنالقاص ذاتو .. ومف ثـ 
مانجده بالفعؿ ورد الفعؿ في أقاصيصػو التػي تناولػت االحػداث التياتػية 

 .العراؽفي 
يمكػػػػػف أف ( كنمػػػػػوذج تياتػػػػػي 21المقيػػػػػت (( )نا قصػػػػػة )) أولػػػػػو اتػػػػػتقر 

خ قػػاىرة وافعػػاؿ زمنيػػة  نكتشػػؼ بةنيػػا تطػػوي عمػػت رواتػػب ماضػػوية مريػػرة
عبر ش وصو المغرميف بػال مرة والمتتػكعيف ىذه الرواتب قد انعكتت و 

بيف ضواحي المدينة المتعبة التي تدف, عمت الدواـ ثمف حريتيا وكرامتيػا 
 واتتقالليا .

يات : )) فػػػػاىـ فرىػػػػود العمػػػػي (( الػػػػذي يعػػػػيش أمػػػػا محػػػػور ىػػػػذه الش صػػػػ
ببتػاطة مػف  ػالؿ )) احاديػث يوميػة تتكػرر فتتػوره وتوجػو حياتػو وجيػػة 

فػػي  ةولكػػف محاوالتػػو العديػػدخ فقػػط ىػػي البحػػث عػػف زوجػػة ... (( واحػػدة 
ا تيار الزوجة باءت كميا بالفشؿ .. وىػذه النتيجػة ليتػت غريبػة عمينػا خ 

ؿ معايشػتو الصػادقة لمواقػ, الػت الفشػؿ فالربيعي أحيانا يصؿ بنا مف  ػال
 وال يبة والمرارة .

أف ربػػػػط ىػػػػذه المعانػػػػاة التػػػػي تجػػػػري دا ػػػػؿ )) المقيػػػػت (( بػػػػيف فػػػػاىـ إال  
خ تمثػؿ ت فػي تػاريا العػراؽ وصباح وجبػار باالحػداث التياتػية التػي مػر  
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لػػػػذا فيػػػػي صػػػػور موحيػػػػة تعكػػػػس خ حػػػػداث الداميػػػػة لتمػػػػؾ األ حيػػػػا   تجتػػػػيدا  
المتردية التي عاشػيا العػراؽ  نػذاؾ . فاالشػ اص  بوضوح تمؾ االوضاع

حيف )) اتتعرضػوا تػةريا مػدينتيـ التياتػي .. المظػاىرات االضػطرابات 
االحػػػػػػػزاب الم بػػػػػػػروف التػػػػػػػريوف (( أنمػػػػػػػا أرادوا اف يتػػػػػػػتقرئوا المعايشػػػػػػػة 
التياتػػػػػية المتداعيػػػػػة والمتدا مػػػػػة لحيػػػػػاتيـ خ وىػػػػػذه المالمػػػػػح المعكوتػػػػػة 

ات حقيقيػػة عػػف ذلػػؾ االنتػػاف الػػذي لشػػ وص القػػاص خ قػػد أعطػػت م شػػر 
أ ضػػعتو الظػػروؼ الػػت أغػػالؿ العبوديػػة فػػي التػػجوف والمعػػتقالت بتػػبب 

 .عميو تمرد الو مواق, الفاتد ل ورفض
خ اذ يمتمػػػػػؾ تجربػػػػػة  تياتػػػػػية ػػػػػػػ  تاتػػػػػيا  أ ف )) فػػػػػاىـ (( يشػػػػػكؿ محػػػػػورا  إ
ينتمػي بيػا الػت الواقػ, التياتػي خ أي أنو يمتمؾ ىويػة جتماعية ميمومة إ

ف  ص خ كمػا اف تممػيح القػالـ تكػف ىػذه اليويػة محػددة بوضػوح كػاؼ خ وا 
نتمػػػائيتيف لػػػذلؾ الواقػػػ, ايضػػػا ػػػػػ قػػػد بمػػػورت ليػػػويتي   صػػػباح وجبػػػار [ اال
خ ولكػػف تبقػػت تمػػؾ اليويػػات  صػػادقا   فنيػػا   أحػػداث القصػػة وأكتػػبتيا طابعػػا  

 .اآيديولوجي مف حيث االنتماء التياتي بالمعنت  غير محددة تياتيا  
  عيػػػوف فػػػي الحمػػػـ ػػػػػ ذاكػػػرة المدينػػػة ػػػػػ ةعبػػػر أقاصيصػػػو الجديػػػد والربيعػػػي

خ ومػػا تنطػوي عميػػو  معطيػات الواقػ,لجديػػدة بػر   ال يػوؿ [  يطػؿ عمينػػا 
خ ممػػا تػػدلؿ أقاصيصػػو عمػػت  مػػف تناقضػػات تياتػػية واجتماعيػػة عميقػػة 

بالمرحمة التاري ية الراىنة بوعي جدلي عميؽ  ةمواقؼ فنية وفكرية متبمور 
(26. ) 

حت القصػػة فػػي مفيػػـو الربيعػػي )) لوحػػة أو شػػريحة مػػف الحيػػاة (( واصػػب
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(  تتضػػمف )) حمقػػة ربػػط جػػدلي (( بػػيف الماضػػي والحاضػػر خ عبػػر 25)
 حيػػػػػا   انعكاتػػػػا  حتػػػػت صػػػػارت مالمػػػػح المتػػػػتقبؿ خ تشػػػػوؼ االمتػػػػداد فػػػػي 

خ لػذلؾ نالحػػظ اف الربيعػػي بػػةفؽ جديػػد بفعػػؿ االنفتػػاح التياتػي  مشػروطا  
تاري ية نتيجػة  حدثا  أمدينة ( يتتحضر مشاىد و في مجموعتو ) ذاكرتو ال

المعاشػػة واالجتماعيػة ت التياتػي (( الممغػوـ فػي تجربتػو النفتػية بػ)) الك
فػي  متقػدما   ا  فػ نذاؾ خ وبذلؾ يشكؿ الربيعي في ر يتو الجديػدة لمواقػ, موق

 المعاصرة . القصة العربية
دة التػي ( بغية كشػؼ ال طػوات الجديػ27ولنتتقرئ قصة ) تر الماء ( )

 حققتيا الربيعي عبر تشكيمو لمر ية الفنية والبعد الفكري .
تتضػػػػمف ىػػػػذه القصػػػػة محاولػػػػة جديػػػػدة فػػػػي ربػػػػط المػػػػوروث بالمعاصػػػػرة خ 

الكيفيػة فػي تشػكيؿ  عمػت متػتو فنيا  وفكريػا   وبذلؾ يحقؽ الربيعي تجاوزا  
خ حيث تمكف بذكاء دقيؽ ربط حكاية )) جميؿ بثينة(( الر ية القصصية 

   بػػذلؾ التضػػميف   كمعػػادؿ  ة حػػب البطػػؿ حػػاتـ لحبيبتػػو خ متػػت دما  بحكايػػ
 موضوعي [ .

 ويبدأ قصتو بمطم, شعري لجميؿ بثينة :
 )) وال مر يـو مذ ترامت بؾ النو  

 ىو  منؾ رادؼ ال  إوال ليمة 
 وال تحتبف الناي أتمت مودتي 

 ردىا عنؾ عاطؼ (( وال العيف يوما  
الحيػػػاة الشػػػػعبية حيػػػث ح االىػػػوار خ يصػػػور لنػػػا شػػػريحة مػػػف شػػػرائوفييػػػا 



 

14 
 قضايا القصة العراقية المعاصرة

البتػػيطة المتمثمػػة بطقػػوس الصػػيد الميمػػي بػػيف القصػػب والمػػاء خ وصػػناعة 
الحصػػراف والمعػػابر المائيػػة خ والمشػػاحيؼ خ ولقػػاءات التػػمر والعشػػاؽ خ 
وكػػػػذلؾ االتػػػػاطير والحكايػػػػات الشػػػػعبية . ىػػػػذا العػػػػالـ المممػػػػوء بالعػػػػادات 

خ ومػػاتنطوي قػػوة ذاكػػرة الربيعػػي  والتقاليػػد الفمكموريػػة : يشػػير بالشػػؾ الػػت
 .عميو مف مت يؿ روائي 

ىكذا )) كػاف اتػمو حػاتـ خ وىػو أوؿ وجػو التقينػاه خ بطمو القاص  يقد ـ و 
ونحف نشؽ متاحات الماء التاكنو المترامية خ حدثني عنو الدليؿ خ عػف 
صػػوتو خ وحبيبػػو خ وعػػف عشػػقو لممػػاء والقصػػب (( ذاكػػرة المدينػػة خ ص ػػػػ 

دليؿ موضػػحا عقػػدة البطػػؿ )) لقػػد تػػزوج مػػف ابنػػة عمػػو كػػرد ويقػػوؿ الػػ 26
 . 22 ر (( المصدر التابؽ خ ص  فعؿ عمت تزويج حبيبتو مف رجؿ 

خ وبعػد  لـ يكف يحبيا خ وقد ىجرىػا خ اال أنػو اكتشػؼ بةنيػا كانػت حػامال  
( . ثػػـ يتػػػتمر انشػػداد البطػػػؿ نحػػو اليػػػور قيػػا أ ػػػذ الثمػػرة ) الطفػػػؿأف طم  

 تجربة حب فاشمة .بوصفو جرح الحقيقي (( الذي ير  فيو )) ال
وتتػػػػتمر القصػػػػة فػػػػي تصػػػػوير مظػػػػاىر تػػػػكاف االىػػػػوار وطػػػػرؽ حيػػػػاتيـ 
المعيشػػية فػػي الصػػيد خ حيػػث يتقضػػت لنػػا القػػاص  لػػة الصػػيد ) الفالػػة ( 
ذات الر وس التيمية )) وىي  لػة تػومرية ظمػت باقيػة منػذ ذلػؾ التػةريا 

ىػػ الء ىػػـ مػػف ىػػوار األف تػػكاف أخ ويرجػػ, بعػػض المػػ ر يف التػػبب الػػت 
بقايػػػا التػػػومريف الػػػذي حفظيػػػـ اليػػػور وعالمػػػو عػػػف الػػػذوباف فػػػي االقػػػواـ 

. ىػذه النقمػة التةر يػػة  23المجػاورة اال ػر  (( المصػدر التػػابؽ خ ص ػػػ 
قػػػاص فػػػي ربػػػػط مػػػاىو مػػػوروث بمػػػػا وغيرىػػػا تكشػػػؼ عػػػف مقػػػػدرة ذكيػػػة لم
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 .معاصر
مصػباحا  وف وكذلؾ الطقوس المتوارثة حيث اف الصػياديف )) كػانوا يضػع

فػي مقدمػة كػؿ مشػحوؼ خ فيجػذب خ ضػو ه االتػماؾ فتطفػو عمػت  نفطيا  
 . 23مقربة مف التطح (( المصدر التابؽ خ ص ػػ 

حػداث القاتية في الحب ضمف ىذه األالفاشمة تجربتو  يقوؿ البطؿ معمال  
: 

اتعػب منيػا يوميػا  د)) لقد قتموني وانتييت . وغنائي ىو اتتغاثتي التي ق
 . 26رددييا الت األبد (( . نفس المصدر التابؽ خ ص وأكؼ عف ت

كمػػا تتضػػمف قصػػة ) تػػر المػػاء ( حكايػػات واصػػطالحات شػػعبية توارثيػػا 
تػػػػكاف االىػػػػوار منػػػػذ زمػػػػف قػػػػديـ خ حيػػػػث نعثػػػػر عمػػػػت ) الحفػػػػيظ : وىػػػػو 
المجيوؿ المرعػب بالنتػبة لتػكاف االىػوار( نفػس المصػدر التػابؽ خ ص 

تػػي ت ػػاؼ الكػػالب التػػود . كمػػا . وكػػذلؾ عػػف حكايػػة الشػػياطيف ال 35ػػػػ
تضػػػػػمنت اصػػػػػطالحات شػػػػػعبية أمثػػػػػاؿ )) الصػػػػػفاطوف (( وتعنػػػػػي تجػػػػػار 

 التمؾ في جنوبي العراؽ خ و )) الكبيبة (( وىي جزيرة وتط اليور .
خ ةالمشيور وفي المقابؿ تتضمف قصة )) تر الماء (( حكاية جميؿ بثنية 

كانا يقيمػاف فػي حيث تروي العالقة التا نة لمعشؽ بيف جميؿ وبثينة )) 
وادي القر  خ وىو موض, في الحجاز قريب مف المدينة خ حتت قيػؿ انػو 

. وكيػػؼ  21..(( المصػػدر التػػابؽ خ ص ػػػػ  أحبيػػا وىػػو وال يػػزاؿ غالمػػا  
جوىا الت رجؿ ذميـ درؾ أىؿ الفتاة شعر بثينة المتيـ بيا خ فمنعوىا وزو  أ

 ال مقة . 
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الحكايػػة الموروثػة بحكايػػة وقػد تمكػػف القػاص الػػت حػد مػػا فػي تشػػبيؾ ىػذه 
 البطؿ حاتـ ومحبتو البنة عمو :

 )) قاؿ حاتـ :
 . 19ػػ أعرؼ (( . المصدر التابؽ خ ص ػػ 

خ متماثال  بينيما  متوازيا   ف ي مؽ عبر الحكايتيف  طا  أواتتطاع الربيعي 
ذ أف الحكػػػػػايتيف تجريػػػػػاف متشػػػػػابكتيف متػػػػػد متيف خ بحيػػػػػث يػػػػػرتبط اليػػػػػـ إ

 ليـ االنتاني المعاصر .التاري ي الموروث با
أما عمت المتتو  الفني خ فقػد اتػت دـ القػاص التضػميف الحكػائي لقصػة 

بعػػض التضػػمينات الشػػعرية التػػي  يضػػا  أجميػػؿ وعشػػقو لبثينػػة خ واتػػت دـ 
قيمت خ ببثينة خ كما لجة الت التقطي, والترقيـ فػي تشػكيؿ الر يػة والحػدث 

 والموقؼ . 
تقنيػػػػة ثنائيػػػػة فػػػػي طػػػػرح  تػػػػت دـاالقػػػػاص أف ونالحػػػػظ فػػػػي الوقػػػػت ذاتػػػػو 

ومعالجة حدث ثنائي متدا ؿ متناـ خ كما تمكػف القػاص الػت جانػب ذلػؾ 
مػػػػف اتتحضػػػػار القػػػػيـ ) الماضػػػػوية ( فػػػػي متػػػػرحة االحػػػػداث التار يػػػػة خ 
وكػػػػذلؾ اتػػػػتمياـ المػػػػوروث او الفمكمػػػػور الشػػػػعبي والحكػػػػائي واالتػػػػطوري 

 لتكاف االىوار .
ومتطػػور منػػذ صػػدرور ؽ جديػػد يتجػػو نحػػو أفػػويبػػدو لػػي اف الربيعػػي ا ػػذ 

) ذاكػػػرة المدينػػػة ػػػػػ  ػػػػػ االنيػػػار [ وبعػػػد صػػػدور مجموعتيػػػوروايتػػػو   الوشػػػـ 
وىػػػذا مػػػا يػػػدؿ عمػػػت  ػػػروج الربيعػػػي بػػػةطر جديػػػدة الػػػت حيػػػز خ ال يػػػوؿ ( 

الوعي الجدلي واالدراؾ الموضػوعي البطالػو الجػدد ومػواقفيـ اليادفػة فػي 
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 .ات الواق, الراىنة التاريا الماضية بتناقضمعالجة ومشاكمة ظروؼ 
 
 ذذ الواقعية العربية2 
  

 يقوؿ القاص موفؽ  ضر :
 نتتػػاب القػاص عنػػدنا الػػت )) الواقػػ, العربػػي ((إ)) مػف الضػػروري تحديػػد 

بكػػػؿ معطياتػػػو وأفرازتػػػو ال لمواقػػػ, المتعمػػػؽ بتتػػػميات مضػػػببة وغائمػػػة .. 
 ف نشػػير واف نحػػدد أيػػة واقعيػػةأينبغػػي عنػػدما نتحػػدث عػػف )) الواقعيػػة (( 

 ف ثمػػة )) واقعيػػة عربيػػة (( تكتتػػب يومػػا  أنريػػد .. ينبغػػي اف نشػػير الػػت 
بعػػد يػػـو  صائصػػيا وطبيعتيػػا وابعادىػػا المتيػػزة بتفػػرد  ػػاص يتكػػوف مػػف 
تفرد التجربة العربية عبر قنوات الحيػاة المتعػددة بمػا فييػا قنػوات النضػاؿ 

 ( ..29رتاء معالـ حياة متقدمة وقوية (( )إل
     فػػػي تحديػػػد مفيػػػـو  متقػػػدما    ضػػػر يمتمػػػؾ وعيػػػا  الشػػػؾ اف القػػػاص موفػػػؽ 

ذا صح ىذا االصطالح خ ومف الممكف اف نعتبػر إ)) الواقعية العربية (( 
ىػػذا المفيػػـو : ر يػػة طميعيػػة وممتزمػػة بالمرحمػػة التاري يػػة الراىنػػة خ وبيػػا 
يشكؿ القاص عمت المتتو  الفكري الميمة المطموبة لمقصة في مشاركة 

لتحػػػػوالت االشػػػػتراكية النتػػػػاننا العربيػػػػة المعاصػػػػر خ ومشػػػػاركة ومشػػػػاكمة ا
وكػػػذلؾ ميمػػػة القػػػاص فػػػي اتػػػتيعاب التجربػػػة العربيػػػة المتفػػػردة والمتمثمػػػة 

شكاؿ المعايشة الثورية بالوعي القومي والممارتة النضالية واالشتراكية أل
 اليادفة .
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ؽ  ضر جاد عمت متػتو  التنظيػر خ أمػا عمػت فف القاص مو أويبدو لي 
مارتػػة خ فقػػد قػػػدـ لنػػا )) االغتيػػاؿ والغضػػب (( واتػػػتطاع اف متػػتو  الم

بقضػػايا الثػػورة العربيػػة منػػذ  ممتصػػقا   وايػػدولوجيا   تياتػػيا   يحقػػؽ بيػػا موقفػػا  
بالتناقضػػػات واالضػػػطرابات التياتػػػية حتػػػت ثػػػورة التػػػاب,  كتػػػة ومػػػرورا  نال

 . (28عشر الثالثيف مف تموز القومية االشتراكية )
فقد قدـ لنا  معالجات فوتوغرافيػة ػػػ ميكانيكػة  أما في تجربتو القصصية خ

لمعضػػػػالت الواقػػػػ, العربػػػػي المتمثػػػػؿ بػػػػالقير االجتمػػػػاعي خ وبػػػػالرغـ مػػػػف 
فػػػي  جريئػػػا   خ فيػػػو لػػػـ يطػػػرح لنػػػا نموذجػػػا   امتالكػػػو لوحػػػدة الػػػوعي الفكػػػري

ضػمف الػدائرة الذاتيػة المنغمقػة  مواجية ذلؾ االتتالب خ بؿ نجده متقوقعػا  
    يػػػة التياتػػػية التػػػي مػػػر بيػػػا تػػػاريح العػػػراؽ انػػػذاؾ مػػػف  ػػػط المواج وىاربػػػا  

و)) وكػػاف امػػاـ القػػاص أحػػد ا تيػػاريف : أمػػا مواجيػػة ىػػذا المتػػا والقيػػر 
بموقؼ ثوري واع خ وبالتالي االصطداـ المكشوؼ بالنظاـ الذي يتتميت 
مػػف اجػػؿ ادامػػة ىػػذا التعتػػؼ وامػػا االنكفػػاء عمػػت الػػذات خ والتيػػرب مػػف 

ء الػت معالجػات ذاتيػة يتػودىا االبيػاـ والغمػوض مواجيػة الواقػ, خ والمجػو 
( وينتػػحب قولنػػا 16كػػوابيس غامضػػة وىمػػـو ذاتيػػة منغمقػػة (( ) يػػاوترىق

مجموعتػو القصصػية )) مػرح فػي  ىذا عمت أغمػب أقاصيصػو و صوصػا  
 فردوس صغير (( وبعض قصص مجموعتو )) نيار متةلؽ (( . 

د فييػػػػا القػػػػيـ وىنػػػػا يجػػػػب أال   نتجاىػػػػؿ عوالمػػػػو القصصػػػػية خ فػػػػنحف نجػػػػ
طريقػػػة غيػػػر متبمػػػورة بػػػػوعي بالمصػػػطرعة بػػػيف الت مػػػؼ والتقػػػدـ خ ولكػػػػف 

بػالرغـ مػف أحتاتػنا خ ذلؾ الصػراع الطبقػي بػيف شػرائح المجتمػ, موازف ل
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التاـ بالصور النابضة بديناميكية الحياة المصطرعة بػيف النػاس البتػطاء 
 وقو  االتتالب .

 : ويحدد القاص موفؽ  ضر مالمح بطمو قائال  
)) اف الفرد العراقػي الطيػب ) البرجػوازي الصػغير ( .. الػذي يفػيض قمبػو 

 (.12(( ) بول, نحو الحياة اكثر تعادة وطيبا  
نتػػػت مص مػػػف ذلػػػؾ : اف بطػػػؿ موفػػػؽ .. بطػػػؿ برجػػػوازي بتػػػيط ) ىمػػػو 

ضػػػمف  با  ومعػػػذ   الوحيػػػد ( نشػػػداف الحيػػػاة والتػػػعادة خ ولكنػػػو يبقػػػت ميمومػػػا  
       خ وىػػػػذا مػػػػاينطبؽ عمػػػػت نماذجػػػػو المتػػػػتمبة  حالػػػػة التفػػػػرد والعزلػػػػة الذاتيػػػػة

 مف المدينة بشكؿ  اص . ) بالفتح (
 عف أبطالو : يضا  أويقوؿ 

انيـ    ال  إخ ثرثاروف خ ممتزموف خ عقائديوف خ  )) انيـ (( : تافيوف أحيانا  
 (13طيبوف صادقوف الي افوف الحس االصمي لالنتاف ػػ البكر (( )

خ مػاذج التػي يطرحيػا موفػؽ : نمػاذج بػاردة مف  ػالؿ ذلػؾ نػتممس اف الن
أ ػػػر  ثرثػػػارة خ ولكنيػػػا ممتزمػػػة وطيبػػػة  تافيػػػة خ واحيانػػػا   باىتػػػة خ واحيانػػػا  

تمتمػػػؾ االحتػػػاس الصػػػادؽ وقػػػوة االلتصػػػاؽ بػػػالواق, بيموميػػػا  وبتػػػاطتيا 
ذبة خ ولكنيا تفتقػد ذلػؾ الػوعي المتقػدـ لمقػاص فػي مشػاكمة عاالنتانية الم

 ) الواقعية العربية ( .
((  " ف"قصػػػة )) حكايتػػػاف عػػػف المدينػػػة نقػػػـو باتػػػتقراء فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ 

(31)  . 
( كقيمػة ميتافزيقيػة خ الفكري قضية ) الجػنستعالج القصة عمت المتتو  
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وىػػي تمثػػؿ حالػػة بحػػث ميتػػافيزيقي عػػف شػػيء مفقػػود ومتػػتحيؿ خ وفكػػرة 
 القصػػػػة تػػػػذكرنا أوال بروايػػػػة لكاتػػػػب أذربيجػػػػاني )) أنػػػػا وىػػػػو والتمفػػػػػوف ((

) كوتػػػيمة اتصػػػػاؿ ( بػػػيف البطػػػػؿ  فػػػػي اتػػػت داميا لمتمفػػػػوف وتقتػػػرب ثانيػػػا  
خ يوتػؼ الصػائ ل ر مػف روايػة ) المعبػة ( حدىما لآلأوالبطمة دوف ر ية 

مف ) انفعاالت ( ناتالي تاروت خ والتػي  بقصة قصيرة جدا   وتذكرنا ثالثا  
 تتضػػمف التمفػػوف كوتػػيمة اتصػػاؿ بػػيف الفػػرد المنعػػزؿ فػػي الػػدا ؿ خ وبػػيف

 النماذج التي تعيش في ال ارج .
فالقػػاص موفػػؽ  ضػػر يتجػػاوز فػػي قصػػتو ىػػذه كمػػو خ وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ 

بعػػػػض قصصػػػػػو التػػػػابقة خ وذلػػػػػؾ باالبتعػػػػاد عػػػػػف االتػػػػراؼ الممػػػػػؿ فػػػػػي 
والتػػي المبػػرر الفائضػػة عػػف الحاجػػة خ وتمػػؾ التفاصػػيؿ خ اتػػت داـ المغػػة 

 لوجودىا .
والبطمة عبػر التمفػوف عنػدما ؼ بيف البطؿ في الحكاية االولت : يتـ التعر  

روايػة الكاتػب االذربيجػاف ػػػ انػا وىػو  )كمػا حػدث فػي خي تار البطؿ رقما 
       لعبػػػػة مػػػػا فػػػػي حالػػػػة نفتػػػػية إتػػػػتجابة لوالتمفػػػػوف ( خ وىػػػػي تشػػػػكؿ بػػػػذلؾ ػػػػػػ 

مػػػػؿ والػػػػدوراف والتػػػػةـ (( )) كانػػػػت لعبػػػػة فرضػػػػتيا حالػػػػة مػػػػف حػػػػاالت األ
 . 283قصص عراقية معاصرة ػػ ص 

 ء ىذه الحوارية :ولنتتقري
 مف تكوف ؟() ػػ 

 عرفو ((أال ػػ )) كنت أطمب انتانا  
 ػػ )) ولكف ال يوجد أىو .. ((
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 ػػ )) أعرؼ ذلؾ ((
 ػػ )) وماذا تريد مني ؟((

 ريدؾ انت (( . أػػ )) دعني اكوف صفيقا .. 
 تعرفني (( .نت الأػػ ))

 ػػ )) أعرؼ ذلؾ (( .  
 نت وحدؾ ؟(( أػػ )) وىؿ 

 منيا (( .  غو ر عيش الوحدة كمتةلة مفأنني ػػ )) ا
خ  281 ػػر .. ىػػؿ حفظػػت الػػرقـ ؟(( ص ػػػػ  ػػػػ )) اتصػػؿ بػػي فػػي وقػػت 

 المصدر التابؽ . 
ىكذا يتـ التعارؼ خ ثـ تتكػرر محػاوالت اتصػاؿ الرجػؿ ومػ, ذلػؾ يتػتمر 

 معا (( . البطؿ في مزاولة )) االنتظار والوحدة واالندماج 
) المكاف المحػدد  ـ تحديد االلتقاء عبر التمفوف ختوفي الحكاية الثانية : ي

بتجم, مف الناس حوؿ امرأة البطؿ ( وفي الطابؽ الراب, بالذات يصطدـ 
حػػادة بينػػو وبػػيف تنبثػػؽ تتػػا الت محاصػػرة فػػي المصػػعد المعطػػؿ خ حيػػث 

 بطمتو المحاصرة .  االبطمة خ وىنا يكتشؼ اني
ؿ ؟ وتػرعاف مػاينزؿ الػت وبعدىا يواجو البطؿ طريقا متدودا .. ماذا يفع

انقػػاذ تمػػؾ المػػرأة المحاصػػرة خ  الشػػوارع صػػار ا مػػؿء أعماقػػو خ متػػتنجدا  
) بقيػػػػت أعػػػػدو بػػػػيف كػػػػؿ  ليػػػػةسولمػػػػا لػػػػـ يتػػػػتنجده أحػػػػد مػػػػا يتػػػػقط فػػػػي ا

( ص  المنعطفات . وكانت ىي معمقة ىذه المرة في رأتػي كحمػـ محمػوـ
 المصدر التابؽ . 161ػػ 
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مػػػف يعػػػيش حالػػػة  ا  خ ضػػػائعذجػػػا  بوصػػػفو نمو اف القصػػػة تطػػػرح االنتػػػاف 
الػػػت امػػػتالؾ قيمػػػة حيػػػث يتطمػػػ, خ كيانػػػو الوجػػػودي  التمػػػزؽ والبحػػػث عػػػف

)المػػرأة ػػػػ الجػػنس ػػػػ االمنيػػة ( فػػي عػػالـ تتػػوده  ػبػػ انتػػانية مفقػػودة متمثمػػة
) فالبطؿ ىنا يحاوؿ الت مص مف  ة والحرماف واالتتالب خ وبالتاليالقتو 

و لو مف اقصت المدينة عبر التمفوف حالة ال واء والضياع التي تمفو ويبد
خ وظػػف البطػػؿ انػػو وقػػد وجػػد فيػػو حممػػو المفقػػود الػػذي يتػػتطي, اف يمػػؤل 

 .37ص ػػ / خ قصص عراقية معاصرة  ( فراغ حياتو
(( تنفػػرد بػػيف أقاصػػيص موفػػؽ  "ف  "اف قصػػة )) حكايتػػاف عػػف المدينػػة 

 خ وتمكف الت حػد مػافيالحدث  ضر وقد وفؽ القاص في عممية تكنيؾ 
معالجة الحدث عبر اتت داـ الر ية الميتافيزيقية في تركيب البنيػة الفنيػة 

 - الجػػنس) لمقصػػة خ فاتػػتعماؿ القػػاص ) التمفػػوف ػػػػ وتػػيمة االتصػػاؿ ( و
ىاتػػػػػاف خ وقػػػػػد منحػػػػػت  ( كقيمػػػػػة صػػػػػوفية - والحمػػػػػـ كحاجػػػػػة انتػػػػػانية (

المتػػػػةلتاف القصػػػػة قيمػػػػة جدليػػػػة فػػػػي تعامميػػػػا النفتػػػػي واالجتمػػػػاعي مػػػػ, 
 الواق, الحياتي .اشكاالت 

 
 ذذ الواقعية االفتراضية 3
 
ف مػػػا يجعػػػؿ محمػػػد  ضػػػير عمػػػت درجػػػة عاليػػػة مػػػف الػػػوعي فػػػي كتابػػػة إ

ويتميػػز بثػػروة لغويػػة موحيػػة خ حيػػث اف  القصػػة كونػػو يتمتػػ, بػػذكاء حػػاد خ
عوالمػػػػػو مكثفػػػػػة ومتدا مػػػػػة باالشػػػػػياء المنظػػػػػورة بػػػػػالعيف المجػػػػػرد خ وتػػػػػدلؿ 
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 جزاء الواق, . أة فائقة في تشريح امكاناتو الفنية والفكرية عمت مقدر 
خ وىػػي ة االفتراضػػية (( يػػ)) الواقع ػصػػطمح عمػػت تجاربػػو بػػوقػػد  ثرنػػا أف ن

لمبنيػػػػة الواقعيػػػػة خ وتتػػػػتدعي موازيػػػػة افتراضػػػػية واقعيػػػة تنبنػػػػي عمػػػػت بنيػػػػة 
الواقعية االفتراضػية تجػاوز الواقػ, الحقيقػي بواقػ, افتراضػي مػوازي لػو فػي 

 .خ ولكف ليس بديال  لو شياء الناس والبنت واأل الر ية الت
 التكثيػػػػؼ المػػػػوحي ليػػػػة اذف فواقعيػػػػة محمػػػػد  ضػػػػير االفتراضػػػػية تعتمػػػػد 

كطريقػػػػة فنيػػػػة فػػػػي معالجػػػػة احػػػػداث الواقػػػػ, ضػػػػمف  واالتتقصػػػػاء والبحػػػػث
خ وىػػي بػػذلؾ  مراقبػػة دقيقػػة ومكثفػػة الفعػػاؿ وحركػػات وتصػػرفات ش وصػػو

يقػػػوؿ محمػػػد تتفاعػػػؿ بػػػو )) وثبػػػة القػػػو  الجديػػػدة (( كمػػػا  تعطػػػي نموذجػػػا  
  ضير نفتو .

 عف عالمو القصصي : يقوؿ القاص محمد  ضير
)) انػػػو عػػػالـ مبتكػػػر خ عػػػالـ اتػػػتثنائي خ وعالقػػػات جديػػػدة غيػػػر نمطيػػػة خ 

كبر قدر مف العمػؽ وال صوصػية كػاف البػد مػف عػزؿ أولمنح ىذا الواق, 
مكنػة معينػة ذات أجػواء  اصػة أقطاعات واقعية مػف التكتػؿ البشػري فػي 

انيػػػا  ال  إمػػػ, الواقػػػ, ال ػػػارجي خ  خ يمكنيػػػا اف ت مػػػؽ توازنػػػا  ومعتنػػػت بيػػػا 
 ( .16(( ) ة ونقدا  نوادا لو خ بؿ كشفا   ليتت بديال  

ىنا تتوضح بعمؽ ماىية )) الواقعية االفتراضػية (( والتػي تفتػرض اجػراء 
عمميات ا تبارية في عزؿ قطاعػات م تمفػة مػف النػاس فػي أمكنػة معينػة 

ء  اصة ومف ثـ مييةة ليا لغرض تش يص ف تكوف االجواأيشترط فييا 
أمراضيا مف الدا ؿ خ ومف أجؿ  مؽ عممية متوازنة م, الواق, ال ارجي 
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خ وبالتػالي اتتكشػاؼ منػػاطؽ الضػعؼ الكامنػة فييػػا خ ثػـ تعريتيػا ونقػػدىا 
 في الوقت ذاتو .

يتػػتوجب عمميػػة  خ فعػػال   فتراضػػيعػػالـ ا اف ىػػذا )) العػػالـ المبتكػػر ((ىػػو
لقصػػػػص محمػػػػد أشػػػػكاؿ ومضػػػػاميف خ وليػػػػذا نجػػػػد ثمػػػػة  ا تباريػػػة صػػػػعبة

 ضػػػػػير خ حيػػػػػث اف الشػػػػػكؿ ال ػػػػػارجي ليػػػػػا مػػػػػزدحـ بالػػػػػدالئؿ والرمػػػػػوز 
راع متفػػػػػاقـ والتػػػػػواريا الموحيػػػػػة خ والمضػػػػػموف الػػػػػدا مي يعتمػػػػػؿ فيػػػػػو صػػػػػ

 داد المتقابمة .ضباال
 ( بغية كشؼ وتحديد ىذا العالـ :15ولنتتقريء قصة )) الصر ة (( )

 ؟ ػػ ىؿ ىي صر ة حقا  
 جواء ىذه الصر ة .أند ؿ بيذا الت اؿ 

العالـ الذي يتميز بو محمد  ضير ىنػا ػػػ عػالـ مكثػؼ بالصػور واالجػواء 
خ ومقػػػنف بػػػالرموز والػػػدالئؿ خ ولكنػػػو ذو مالمػػػح واضػػػحة متػػػمطة عمييػػػا 
االضواء الكاشفة مف الدا ؿ وال ارج خ وتبقت ش وصو نماذج ال تحتاج 

تيا وافعاليػػا . وىػػذه الصػػر ة ليتػػت الػػت مجيػػر لمراقبػػة حركاتيػػا وتصػػرفا
خ بػػػؿ انيػػػا صػػػر ات متتاليػػػة تنطمػػػؽ مػػػف أجػػػواؼ عميقػػػة تػػػرعاف  ةواحػػػد

القػػػوة والييجػػػاف مػػػف   ػػػر  فػػػي صػػػر ة تتجتػػػد بيػػػاأماتتػػػتقر وتعػػػود مػػػرة 
 . ماتبقت مف العالـ حتت تشممخ دا ؿ الحصار 

ماكنيػػا أذ يعػػيف إوالقػػاص ىنػػا ذو حتاتػػية شػػديدة فػػي مراقبػػة االشػػياء خ 
لوانيػػػػػػػػػا أخ ويغػػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػػي وصػػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػػديد ص مواقعيػػػػػػػػػا بتركيػػػػػػػػػز ويشػػػػػػػػػ
خ فيػو يضػعنا امػاـ االشػياء وال يطمػب منػا تػو  يحتاتية مرىفة تيائاوىي
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ف نعػػػيش ابعادىػػػا وتتوغػػػؿ فػػػي مجاىميػػػا خ والقػػػاص )  ضػػػير ( ينفػػػػرد أ
كمتػػػرح ػػػػػ يقػػػوـ ب مػػػؽ مواضػػػعة قصصػػػية بنزوعػػػو الفنػػػي والنفتػػػي خ اذ 

تػػبي واالنفتػػاح المطمػػؽ . والعػػالـ تتمتػػرح عميػػو ش وصػػو بػػيف الجػػذب الن
تػود تقفػز  ػالؿ حمقػات ناريػة أالذي نعيشو في ىذه الصر ة عالـ فيو ))

و تتتمؽ قفص أو تزحؼ أ كثر صغرا  أتود متحفزة لموثوب خ وأتود  أخ و 
وىػػػػػذه  2871خ مجمػػػػػة االداب خ العػػػػػدد الرابػػػػػ, خ  76االتػػػػػود (( ص ػػػػػػػ 

 و غير حاضر .أماـ جميور غائب أوانات يالح
خ حيػػث  الحيوانػػاتاقفػػاص ثػػـ يراقػػب القػػاص حركػػة التػػيارة التػػي تحمػػؿ 

نحػػس بالصػػور المرئيػػة وغيػػر المرئيػػة تيتػػز متحركػػة اثنػػاء تحػػرؾ واىتػػزاز 
وانػػات )) فػػي غايػػة االنفعػػاؿ والييػػاج خ فيػػي يالحتكػػوف التػػيارة خ وكيػػؼ 

و تحػدؽ الػت االتػفؿ بحػدقات واتػعة أتدير ر وتيا وتتمفت الػت بعضػيا 
وتفتح اشداقيا كما لو تطم, الصر ات وتطوح بذيوليا الطويمة خ ذاىمة خ 
الصػػػفحة و تنحشػػػر فػػػي فتحػػػات القفػػػص (( المصػػػدر التػػػابؽ خ أفتشػػػتبؾ 

 . يانفت
ذ يبتكػػػر و  ىػػػذا مػػػف جعػػػؿ أف يفيػػػو يحػػػاوؿ خ االتػػػتثنائي  القػػػاص عالمػػػوا 

ةبعػػاد محػػػددة يػػ طره ببةطرافػػػو خ ولكنػػو تػػرعاف مػػػا  متموجػػا   العػػالـ واتػػعا  
  معينة .

فػػي ىػػذه الر يػػة عبػػر متػػار ذاتػػي يمتػػد  ووالقػػاص يترتػػـ منعطفػػات طريقػػ
بةمتػػػػػداد الطريػػػػػؽ الػػػػػذي تتػػػػػمكو )) تػػػػػيارة التػػػػػيرؾ (( حيػػػػػث )) يمضػػػػػي 
الطريػػػؽ الػػػت امػػػاـ دوف أف تظيػػػر لػػػو نيايتػػػو : ففػػػي نقطػػػة بعيػػػدة ت تػػػرؽ 
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وال يتركنػػا  خ رماديػػة تتصػػؿ بالتػماء (( المصػػدر التػػابؽ و جبػػاال  أ ضػبابا  
ىػػذه النيايػػة غيػػر المحػػددة خ بػػؿ انػػو يواصػػؿ الطريػػؽ التػػي  القػػاص عنػػد

تتمكو التيارة حتػت ذلػؾ الممػر النيػائي خ وحػيف نػد ؿ الممػر نتػم, فيػو 
حطػػاـ الحديػػػد وموجػػػات نفيػػر التػػػيارة )) الثاقػػػب ت تػػرؽ جػػػدراف البراميػػػؿ 

عػػػد ىػػػذا النفيػػػر وبخ وتتغمغػػػؿ فػػػي تجػػػاويؼ الحطػػػاـ (( المصػػػدر التػػػابؽ 
الكػػائف الػػذي يشػػػبو  لقػػاص بالصػػر ة الحػػػادة لػػذلؾ )االمتواصػػؿ يواجينػػا 

البػػد اف نتػػةؿ :   يػػرا  أو خ ( ) المصػػدر التػػابؽ (  بشػػريا   و طفػػال  أ وانػػا  يح
 راد اف يقدمو القاص مف  الؿ ىذه الصر ة ؟ أمالذي 

ار الذاتي عبػر االتػوار التػي تحػيط بالحيوانػات تمف  الؿ الكبت واالنح
فػػػػؽ الػػػذي تعيشػػػػو ىػػػػذه نغػػػالؽ األإخ جتػػػد لنػػػػا القػػػاص ػػػػػػ الصػػػر ة عبػػػػر 

بػػػذلؾ ػػػػ القيػػػود واالغػػالؿ التػػػي تحػػد مػػػف حريػػة الكػػػائف  االجنػػاس خ راتػػما  
و التػػػػرويض امػػػػاـ الػػػػرفض أالحػػػػي وترغمػػػػو عمػػػػت الرضػػػػوخ واالنصػػػػياع 

 .  والتمرد المتجتد باالنتفاضة الحادة عمت ىذه الحدود المصطنعة قتريا  
الوجػود ال ػارجي الػذي و والصر ة  الصة صراع قائـ بيف دوا ؿ الػذات 

م لمػػػػة شػػػػاممة تبػػػػيح لمكػػػػائف الحػػػػي خ عميقػػػػة خ فيػػػػي صػػػػر ة يحػػػيط بيػػػػا 
و االنعتػػاؽ .. وال يعنػػي ذلػػؾ انيػػا تقتصػػر عمػػت صػػر ة الحيػػواف أالتطمػػ, 

عمػػاؽ الػػذات أشػػكاؿ االحتجػػاج المنبعثػػة مػػف أوحػػده خ بػػؿ ىػػي شػػكؿ مػػف 
 الصػػػػر ة( ىػػػػذه )نعػػػػد عمػػػػت قػػػػو  القيػػػػر واالتػػػػتالب خ وبػػػػذا  المحاصػػػػرة

 صر ة حقا .
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 صفي ) التحميمي ( و االتجا  ال •
 

ينتيج القػاص موتػت كريػدي طريقػة وصػفية فػي تحميػؿ جزئيػات االشػياء 
البحػػػث تعتمػػػد  ليػػػة طػػػرؽ ميتافيزيقيػػػة خ ب( فيػػػو يتعامػػػؿ مػػػ, الواقػػػ, 37)

امتػػػداد حبيبيػػػا متقػػػارب االجػػػزاء ىػػػذه اآليػػػة شػػػكؿ تدا ػػػؿ االشػػػياء خ ممػػػا 
ف مػػػػا يميػػػػز القػػػػاص أ ال  إاتػػػػالي تػػػػاروت خ لطريقػػػػة  الف روب كرييػػػػو ػػػػػػ ن

مػػػف حػػػدود التجربػػػة  عػػػف ) المػػػادة الروحيػػػة ( خ ومػػػا يجعمػػػو قريبػػػا   حيانػػػا  أ
 ( .39المعاشة خ ىو تةكيده لوحدتي الزماف والمكاف )

فيػػػي عػػػالـ  خ (( جديػػػدة فعػػػال  يوتوبيػػػا ف القصػػػة لػػػد  موتػػػت كريػػػدي )) إ
تمثػؿ القػاص ذاتػو فػي  ىػذه اليوتوبيػاجواء غامضة خ و أو تزدحـ فيو أفكار 
عبػػػر عمميػػػة ذىنيػػػة ػػػػػ عػػػف القػػػيـ االنتػػػانية المفقػػػودة خ  بحثػػػو الميتػػػافيزيقي

جػػػػؿ أخ وذلػػػػؾ مػػػػف وفتػػػػاده الواقػػػػ, نقص دا ميػػػػة تفتػػػػرض ضػػػػرورة تجػػػػاوز 
 . جديد لواق, افتراضية الوصوؿ الت تحقيؽ صورة 

شػػد رحمػػة البطػػؿ كمػػا يقػػوؿ فاصػػؿ ثػػامر )) نػػداء غػػامض (( خ وبػػذلؾ تو 
ا تراؽ ما ىػو غيػر مرئػي فػي واقػ, مرئػي معػاش الت ة لديو القصتتعت 

خ وىػػػػي تبقػػػػت لػػػػد  كريػػػػدي أنمػػػػوذج تػػػػجيف ضػػػػمف اتػػػػوار شػػػػائكة مػػػػف 
 الغموض واالبياـ .

ف بطػػػؿ كريػػػدي : بطػػػؿ غيػػػر محػػػدد المالمػػػح خ باحػػػث فػػػي طػػػرؽ غيػػػر إ
ي نشػػداف ال ػػالص الصػػوفي فػػي فػػتتػػتيويو المغػػامرة الشػػكمية  خمعمومػػة 
     واجتمػػػػاعي وتياتػػػػي خ وليػػػػذا فيػػػػو بطػػػػؿ  صػػػػراع نفتػػػػيمحكػػػػـو بوجػػػػود 
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خ القمؽ والجػػنس واليػػوس بػػطػػرؽ موحمػػة يمػػر عبػػر خ  ) طوبػػاوي ( أحيانػػا  
الغموض  ىذه العوالـ خ ولكف ما يفتدغامضة الحدود ليا عوالمتحيط بو 

فػػػػي تشػػػػكيميا الحتػػػػي  ةمتػػػػت عػػػػوالـ كريػػػػدي متفػػػػردخ ولػػػػوال الغمػػػػوض أل
تػػػرعاف مػػػػا مذىنػػػػة ريػػػدي والجمػػػالي خ وىػػػػذا الغمػػػوض جعػػػػؿ مػػػف لغػػػػة ك

مبيمػة لحظػة التػوؽ وجعػؿ مػف أفكػاره تتحجر لحظػة مواحيتيػا الضػوء خ 
ف ما ي  ػذ عميػو : ىػو عػدـ وضػوح الر يػة خ وعػدـ إوالتطم, خ وبالتالي ف

 صفاء ذلؾ االيقاع التعبيري . 
ف يتجػاوز الواقػ, أتػتطاع كريػدي إ( 18في قصػة )) طقػوس العائمػة (( )

الطقػػػوس الفمكوريػػػة ػػػػػ الدينيػػػة ػػػػػ كتفكيػػػؾ اتػػػو خ فػػػي نقػػػد تػػػمبيات الواقػػػ, ذ
القصصػػية وبػػذلؾ حقػػؽ كريػػدي فػػي تجربتػػو بحتاتػػية صػػادمة لمذائقػػة خ 

العػػػػادات والتقاليػػػػد اتػػػتثمار اإلحالػػػػة الػػػت نقمػػػػة واضػػػحة فػػػػي الميثولوجيػػػة 
 ( 36)بدالالت جديدة . الشعبية المتوارثة منذ ثورة الحتيف 

خ وداوي المكثػػػؼ تػػػمػػػوض المالػػػذي يشػػػد القػػػاص الػػػت مشػػػكمة الغ ولكػػػف
فنيػػػة خ ب بػػػرة ادواتػػػو القصصػػػية أكثػػػر قػػػدرة عمػػػت اتػػػت داـ انػػػو و اصػػػة 

 ويمتمؾ م يمة  صبة في تعاممو م, شيئيات الواق, المعاش . 
 يقوؿ موتت كريدي عف عوالمو القصصية : 

ف أجعػػػؿ عػػػوالـ ال ػػػارج وحركػػػة االشػػػياء صػػػورة مػػػف صػػػور أ)) حاولػػػت 
و مػف ومػيض وغضػب وايقػاع خ ولكػي ماحت طت الدا ؿ وما يز الوعي أل

جعميا أف أحاوؿ أعمت نقؿ تجربتي بعفويتيا خ كنت  مينا  أخ  كوف صادقا  أ
تتوافػػػػؽ مػػػػ, ايقاعػػػػات الػػػػنفس وعػػػػذاباتيا اليوميػػػػة المتكػػػػررة خ أف أجعميػػػػا 
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متػػػػتمرة االضػػػػاءة خ تبػػػػوح بكمماتيػػػػا المتفجػػػػرة الدالػػػػة خ وتنطػػػػؽ بةحػػػػداث 
ممػػػػا ىػػػػػي الحيػػػػاة االنتػػػػػانية خ ومشػػػػاىد وتنويعػػػػات مػػػػػف المحػػػػف تجػػػػػري مث

 ( .32وتضيء بما يجعميا كذلؾ ..(( )
خ ولكػف عمػت المتػتو  قاص كريػدي واع عمػت متػتو  التنظيػريبدو اف ال

الممارتة ي فؽ في ايصاؿ تجربتو بعفويتيا خ ويتةتت ذلػؾ الغمػوض مػف 
ف أذا أراد ا  كونػو يعػاني حالػػة تمػزؽ وعػػذاب يػومي متكػػرر فػي الػػدا ؿ خ و 

مػاىو دا مػي مػف بيف  ف ي مؽ توافقا  أفي  تجربتو : يجيد دائما  ينقؿ الينا 
اىو  ارجي مف االنعكاتات بيف مو الحاالت النفتية الحادة التي يعيشيا 

 لمواق, . الم ثرة
وتنحصػػػر مشػػػكمة الغمػػػوض فػػػي قصػػػص كريػػػدي فػػػي المعايشػػػة النفتػػػية 

        بالرواتػػػػػػب المحكومػػػػػػة بفعػػػػػػؿ القػػػػػػو  ال ارجيػػػػػػة الضػػػػػػاغطة خ والمتمثمػػػػػػة 
ت التياتػي [ بػمػف   الكالرواتػب ىػذه وتتكػوف   الماضوية [ الموروثة خ 

زالػػت ممغومػة ضػػمف الجوانػػب ما وىػي رواتػػب) الكبػت االجتمػػاعي ( خ و
 الحياتية المجيولة في حياة كريدي .

أنعػػػداـ الصػػػفاء النفتػػػي فػػػي و الر يػػػة وضػػػوح ويضػػػاؼ الػػػت ذلػػػؾ : عػػػدـ 
القاص لطريقػة غريبػة ػػػ تقميد  تشكيؿ الموقؼ الفكري أزاء الواق, خ وكذلؾ

في نقؿ وتصػوير االحاتػيس والمشػاعر المت يمػة والمعاشػة خ مػا  تتارو 
افكػار ومعانػاة مزدوجػة يعػاني منيػا االنتػاف مػف تعكس مف  الؿ ذلؾ ػػػ 

 ( في عالـ االحتضار الرأتمالي .) الالمنتمي
 يقوؿ موتت كريدي عف دواف, البحث الميتافزيقي لبطؿ أقاصيصو :
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ثمػػة تػػوؽ الػػت  مػػؽ النمػػوذج الػػذي يتطمػػ, الػػت تحقيػػؽ حمػػـ المتػػتحيؿ )  
فػػي تممػػس نػػبض )) اليقػػيف (( ونػػبض الوجػػود االنتػػاني فػػي عػػالـ يتػػوده 
 الضػػػػباب خ وتتػػػػتبد بػػػػو ال يبػػػػة والػػػػذىوؿ خ اذف تعتػػػػرض صػػػػفاءه دائمػػػػا  

غرابية الموق, تنعب في ىجيرة مف الجػذب والاليقػيف عبػر غمػرة  تأصوا
 ( 33.. )(اب الدؼء االنتاني مف غياب القيـ وغي
 ( الػػت الواقػػ, تنبنػػي عمػػتالقػػاص ػػػػ البطػػؿ  ر يػػة ) فإنتػػتنتج مػػف ذلػػؾ : 

      ػػػر يتمثػػػؿال يبػػػة واالتػػػتالب وبػػػيف واقػػػ,  معػػػادؿ موضػػػوعي بػػػيف واقػػػ, 
وبػػػػذا  خ) اليقػػػيف( المنشػػػػود فػػػػي تطمػػػ, االنتػػػػاف نحػػػػو المطمػػػؽ واالنعتػػػػاؽ 

ف  ػػػػالص ميتػػػػافيزيقي فالقػػػػاص بقػػػػدر مػػػػايرفض الواقػػػػ, القػػػػائـ يبحػػػػث عػػػػ
 . ماوراء الواق, 

ننتت اف دواف, القاص في اقامة ىذه المعادلػة بػيف الواقػ, مػف  ويجب أال  
موقػؼ نفتػي كشػؼ يعػف الدا ؿ وبيف الواق, المنشػود فػي ال ػارج خ انمػا 

نجػد موتػت كريػدي يفتقػر الػت وبػذا  ختياتي حاد يعيشو القاص ذاتػو  -
تمػػؾ بوضػػوح الموقػػؼ االجتمػػاعي وضػػوح الموقػػؼ االيػػدولوجي خ لكنػػو يم

       مػػػػف قضػػػػايا االنتػػػػاف فػػػػي العػػػػالـ خ النػػػػو يفيػػػػـ ميمػػػػة القصػػػػة عمػػػػت انيػػػػا 
)) تػػػروي لمتػػػاريا قصػػػة الصػػػراع الػػػدائـ بػػػيف قطبػػػي المػػػوت والحيػػػاة بغيػػػة 
تقػػػػديـ صػػػػورة غنيػػػػة الداللػػػػة لمػػػػا يضػػػػطرب فػػػػي دوا ميػػػػـ مػػػػف م ػػػػاوؼ 

مػف انػدفاع وارتػداد وقناعات خ وفعؿ ورد وفعؿ خ ومف تمػرد واتػتكانو خ و 
خ انيا تحمؿ خ اذف كػؿ مػا يحممػو الجػنس البشػري مػف قػوة وضػعؼ امػاـ 

 (33) . الوض, المتغير لموجود االنتاني .. ((
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موقػػػؼ ) رغػػػـ أنػػػو اذف الموقػػػؼ الفكػػػري الػػػذي تشػػػكمو أقاصػػػيص كريػػػدي 
ييػػدؼ الػػت كشػػؼ وتحميػػؿ الصػػراع االنتػػاني مػػف مشػػوش ( فيػػو انتػػاني 

ؼ واالتتالب واالرتداد مف ناحية خ وكػذلؾ التمػرد الدا ؿ خ بما فيو ال و 
واالنػػدفاع والقػػػوة مػػػف ناحيػػة أ ػػػر  خ عبػػػر تعامػػػؿ حػػاد ودقيػػػؽ مػػػ, جػػػدؿ 

 ( . 31التاريا المتغير لموجود البشري )
( 36وفي ىذا المجاؿ تػوؼ نتػتقرئ قصػة )) غػرؼ نصػؼ مضػاءة (()

كشػػؼ خ وذلػػؾ لموالتقنػػي  الفكػػريمنظػػوره بغيػػة تحقيػػؽ عمميػػة الػػربط بػػيف 
 يؾ التجربة والموقؼ والحدث . نعف طريقتو واتموبو في معالجة وتك

( تبػدو ر يػة القػاص نصػؼ  35في قصػة )) غػرؼ نصػؼ مضػاءة (( )
فتػػػدت زوايػػػا تمػػػػؾ أجواء مكثفػػػة بػػػالغموض خ ممػػػا خ فػػػاأل مضػػػاءة أيضػػػا  

الغػػرؼ نصػػؼ المضػػاءة خ فالبطػػؿ يتػػذكر مػػابيف )) حػػداء االبػػؿ وامتػػداد 
ؿ (( وبػػيف االنشػػداد والتطمػػ, الػػذي ينشػػغؿ بػػو منػػذ الصػػحراء وتػػبكة الرمػػ

رقػػو منػػذ زمػػف ( وبػػيف   البدايػػة وحتػػت النيايػػة ) بقضػػية التػػفر ( ) وىػػي ت
بػػوعي وبتػػدا ؿ غيػػر  ىػػذا االمتػػداد والػػتقمص تنحتػػر االشػػياء فػػي ر يتػػو

      . وتبػػػػدو مالحقػػػػة القػػػػاص الالحػػػػداث عبػػػػر المعانػػػػاة التػػػػي يمػػػػر بيػػػػا واع 
عبػػر والػػت تمصصػػو  خ ألػػـ أ تػػو ) الطريحػػة ( ) نػػاف, ( وعبػػر حشػػرجات

خ أحالمػػػو المعذ بػػػة  النافػػػذة نحػػػو العػػػانس خ لر يػػػة نيػػػدييا وردفييػػػا وحتػػػت
خ ومػػف ثػػـ ( القمػػؽ غيػػر المتػػتقر نحػػو ) الرحيػػؿ والتػػفر ومػػف ثػػـ تطمعػػو

مػػف  ػػػالؿ ذلػػؾ كمػػػو و متػػػوترة بػػيف ) الرحيػػػؿ واحتقػػار ا تػػػو ( خ ال تػػوذىني
 .  صومب أقاصيغأتنعكس معايشتو المتكررة في 
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يصػػؿ  فالبطػػؿ يحمػػـ بالتػػفر والرحيػػؿ عبػػر تػػنقالت رومانتػػية متباعػػدة )
الػت صػدر يتػتند ( ػػػ )) بينمػا  المحطة ورأتو عمت الم ػدة يصػؿ بتػرعة

م ثثػػػػػة بوقػػػػػائ,   أمػػػػػرأة شػػػػػقراء لػػػػػـ يرىػػػػػا .. (( وحتػػػػػت انتػػػػػيابو فػػػػػي عػػػػػوالـ 
 .مت يمة 

لػدـ وحتػت مػف ر يػة مف ر ية اييرب وبعد ىذه المتارات المتقولبة نجده 
ذا إىػػػرب أكنػػػت  ) وؿالمػػػوت فػػػي الحمػػػـ خ وي كػػػد ىػػػذا اليػػػروب حػػػيف يقػػػ

 يموت( .  –ميت  -ماتمعت عف 
بػػي خ أحمػؿ جنػازة أ ػر وىػو يصػػرخ )) كنػت  ثػـ نجػد البطػؿ فػػي موقػؼ 

جتد الميػت (( ومػف  كاف التابوت فوؽ رأتي . كنت أتير وحدي حامال  
ء الت يالت المبيمة ذات الطاب, ثـ تتا لو الممح عف لغز الموت مف ورا

حػػػد شػػػ وص أالفمتػػػفي ػػػػػ الميتػػػافيزيقي عمػػػت وجػػػو التحديػػػد خ حيػػػث ي كػػػد 
زاء مػػػػف يمػػػػوت ىػػػػذه االيػػػػاـ ((  إحػػػػداث لمبطػػػػؿ )) انػػػػؾ تشػػػػعر بػػػػذنب األ

)) لماذا يحدث أف يموت رىمة البدري (( ورىمة لبدري أحد  وي كد أيضا  
 . ( ناف,  )الش وص الذي يحتؿ ذىنية البطؿ

ذ يفاجئنا القػاص خ إ زاء المواجيةإعد المتابعة ... يتحدد موقؼ البطؿ وب
يتركنػػػا القػػػػاص ىنػػػا و خ بحالػػػة غيػػػر متوقعػػػة خ وىػػػي اف البطػػػؿ .. مػػػتيـ 

 االتياـ ؟عف تبب  ػػ نتتاءؿ في موض, مبيـ 
ف عقػػػدة الػػػذنب التػػػي إ ال  إربمػػػا أرتكػػػب البطػػػؿ جريمػػػة  ػػػارج الحػػػدث    

والتػػػي ت كػػػد العالقػػػة ال فيػػػة بينػػػو وبػػػيف يعػػػاني منيػػػا البطػػػؿ ) نػػػاف, ( خ 
االتيػاـ غيػر الواضػح خ لغػز الػت أو بعيػد الموت خ تبقت تشير مف قريػب 
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 ال  إزاء الواقػ, الحيػاتي البػائس خ إراد القػاص أف يعمػف لنػا موقفػو أمف ىنا 
 ف ىذا االعالف جاء عبر ر ية منغمقة ػػ منفتحة في  ف واحد .إ
القػػػاص النفتػػػي واالجتمػػػاعي  ف القصػػػة تكشػػػؼ عػػػف مػػػد  حجػػػـ تػػػةثرإ

بظػروؼ البيئػة التػي عػاش فييػا خ والتػي يتتحضػر تواري يػا ونماذجيػػا خ 
تتحػرؾ خ ت ػوض فػي صػراع اجتمػاعي  فالقصة تقػدـ شػرائح لنمػاذجوبذا 

ال ػػالص الميتػػافيزيقي مػػف قػػو  القيػػر التػػي والتطمػػ, نحػػو  دواف, التحػػرربػػ
القصػػػػة ادانػػػػة تحاصػػػػرىا بػػػػالب س والمػػػػرض والت مػػػػؼ خ وبالتػػػػالي تشػػػػكؿ 

 .مف الدا ؿ المن ور ػػ االجتماعي اجتماعية وتةر ية لذلؾ الواق, 
    واعتمػػػاده ) الحمػػػـ ػػػػػ الواقػػػ, (  ف أتػػػت داـ القػػػاص لالتػػػموب الوصػػػفي خإ
خ والػػت الميتافيزيقيػػا  ) الحيػػاة ػػػػ والمػػوت ( خ ولجػػوءه الػػت الترميػػز أحيانػػا  و

ػػػػػ أكتػػػب القصػػػة ... ( ) .فػػػي مدينػػػة دينيػػػة تتكشػػػاؼ تقاليػػػد البيئػػػة إفػػػي 
لمتمثمػػػػة بعالقػػػػة ا اصػػػػالة مرتبطػػػػة بظػػػػروؼ االنتػػػػاف وطقوتػػػػو ال اصػػػػة

) الجنػػازة ػػػػ التػػابوت ػػػػ التشػػيي, ػػػػ ال ػػوؼ ( كػػدالئؿ  البطػػؿ بصػػور المػػوت
بتػػوؽ البطػػؿ   ػػر لمحيػػاة والمتمثػػؿتعبيريػػة ػػػػ ايحائيػػة فػػي تشػػكيؿ البعػػد اآ

الواقػػػػ, رمزانيػػػػة  الدالػػػػة عمػػػػت( الػػػػت ) التػػػػفر والرحيػػػػؿ( عبػػػػر) الصػػػػحراء
 المتعور.

 
 الرؤية الرمزية  •
 

ت كػػػد تجػػػارب القػػػاص جميػػػؿ القيتػػػي فػػػي ) صػػػييؿ المػػػارة حػػػوؿ العػػػالـ ( 
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تػػ داـ الرمػػز اقػػدرة وامكانيػػة ) زلي ػػا .. البعػػد يقتػػرب ( عمػػت  و صوصػػا  
خ وذلػػؾ خ وكيفيػػة اتػػتثمار معكػػوس اإلحالػػة إلييمػػا  حيانػػا  أوالفنتازيػػا  حينػػا  

و الالمعقػػػوؿ أو ال يػػػاؿ أيػػػا قيمػػػة جدليػػػة تعتمػػػد الحمػػػـ بةعتبػػػار )) الفنتاز 
وبػذلؾ خ ( 37الكتشاؼ واتتكشػاؼ العقػد المجػردة فػي شػرنقة الواقػ, (( )

 ينفػػرد القيتػػي بطريقتػػو الرمزيػػة ػػػػ والفنطازيػػة فػػي معالجػػة اشػػكاالت الواقػػ,
 االنتاني الميدد بالقير وال وؼ واالتتالب .
مثيػػرة  تضػػمف قػػو  ميتافزيقيػػةفالقصػػة لػػد  القيتػػي : كػػابوس مرعػػب خ ي

ديػػػػة خ وىػػػػو يتصػػػػطرع فيػػػػو بطولػػػػة تراجو خ لم ػػػػوؼ والقمػػػػؽ واالضػػػػطراب 
زاء الواقػ, االنتػاني خ إبالتالي ) أي كػابوس القصػة ( يشػكؿ ر يػة ثوريػة 

عمت عممية طمس القػيـ االنتػانية الممثمػة بةنعػداـ الحريػة  وذلؾ احتجاجا  
. 

قائمػػة ذات موقػػؼ جػػدلي خ ر يػػة حيػة وتمتمػؾ القصػػة عنػػد جميػؿ القيتػػي 
بػيف تعػالؽ الو اصػة عمػت متػتو  الواقػ, خ و االتػطورة عمت التعالؽ بػيف 
قائمػة عمػت تجػاوز الواقػ,  بػذلؾ يالقيمة التجريديػة خ وىػو القيمة التعبيرية 

 . بالت ييؿ 
ػػػػأ /  يتحػػػػرؾ عمػػػػت متػػػػاحة أفقيػػػػةعي بطػػػػؿ جمػػػػا خ فيػػػػوبطػػػػؿ القيتػػػػي  ام 

 صػػػػواتا  أاعي خ فتػػػػارة يمثػػػػؿ عموديػػػػة شػػػػاممة خ يتجتػػػػد فيػػػػو الحػػػػس الجمػػػػ
صػػور وىػي متالحمػة خ  متدا مػة خ وتػارة ر وتػا   جتػادا  أمتزاحمػة خ وتػارة 

الواقػػػ,  تثػػػويرالجمػػػاعي فػػػي كيفيػػػة وحػػػدة الفعػػػؿ  تمث ػػػؿعمػػػت مػػػد  تػػػدؿ 
 الطبقي .
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ف )) الحػػس الجمػػاعي فػػي قصػػة القيتػػي يمثػػؿ احػػد  القػػو  الضػػاغطة إ
لتػػي تمػػح عمػػت القيتػػي رادة البطػػؿ ومػػف ىنػػا كانػػت صػػورة الحشػػد اإعمػػت 

و عػػدد أو ) عشػرات االيػدي المحاصػرة ( أرتػاؿ جػراد ( أ تتجتػد بشػكؿ )
 (. 39تراب مف الغرباف ( )أ)وأ مف االبواب الموصدة (

ف يطػػرح لنػػا نمػػاذج أ( اتػػتطاع 38تػػي فػػي قصصػػو الجديػػدة )ياف الق ال  إ
 متبمورة بوعي جدلي لواق, الثورة الفمتطينية خ ففي ىذه القصص نجػد اف
الر ية الثورية واضحة ومتماتكة خ كما أنيا تحمؿ مواقؼ متقدمة بػوعي 

 كفاح االنتاف العربي ضد قو  القير واالتتغالؿ .متتوعب ل
ففي قصة )) زلي ا .. البعد يقترب (( يشكؿ القيتػي نقمػة نوعيػة يتجػاوز 

تطػػػػػازي المشػػػػػحوف بالتغريػػػػػب نعوالمػػػػػو القصصػػػػػيو ذات الطػػػػػاب, الففييػػػػػا 
بعػػاد الر يػػة أمػػف  ػػالؿ ىػػذه القصػػة  ( خ متػػتكمال  16ريػػد )والترميػز والتج

 الثورية لمقضية الفمتطينية .
خ كانػت الذبابػة تئػز تعتمد القصة عمت حدثيف متػدا ميف خ حػدث رمػزي )

 ذتيا العنكبوت بيف فكييا وراحػت تغمفيػا بم اطيػا الػدبؽ ضػاربة حػوؿ أ
 276رب ص ػػػ البعػد يقتػ زلي ػا .. . (جنحتيا الطحمبيػة  يوطػا رماديػة ا

ثػػـ يصػػور عبػػر ىػػذا الحػػدث ثقػػؿ العنكبػػوت خ القػػو  المييمنػػة فػػي مقابػػؿ 
الذبابػػة التػػي تػػداف, عنيػػا نفتػػيا )) اتػػتمرت تئػػز خ وعبثػػا ناضػػمت خ بكػػؿ 
ما لدييا مف القوة كي تفمت . اىممتيا وقمت في نفتي أىكذا الحيػاة ؟ (( 

 المصدر التابؽ خ نفس الصفحة .
راد اف يطػػػػرح عبػػػػر ىػػػػذا الصػػػػراع النفتػػػػي أويمكػػػػف القػػػػوؿ : اف القػػػػاص 
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المتنػػامي صػػورة مػػف صػػور االتػػتالب االنتػػاني خ ومحػػاوال بػػذلؾ تقريبػػو 
ف بػػيف العػػرب وحتػػت اآ 2819مػػف الصػػراع الػػدامي الػػذي بػػدأ منػػذ عػػاـ 

القضػية الفمتػطينية مػف  (( . وينتقؿ عبر التداعي متتعرضا  و)) اترائيؿ
تباحة فػػػػي عربػػػػة يجرىػػػػا  ػػػػالؿ نمػػػػوذجيف تػػػػجنيف يطوفػػػػاف المػػػػدف المتػػػػ

عمػػت ىروبيمػػا )) مػػا كػػاف بوتػػعنا اف نيػػرب بضػػمير مثقػػؿ  حصػػاف ردا  
بالعار . كنا نر  كؿ ذلؾ العار في وجوه الػبعض (( المصػدر التػابؽ خ 

  275ص ػػ 
وتتػػػتمر عمميػػػة التػػػدا ؿ بػػػيف معانػػػاة البطمػػػيف وبػػػيف نضػػػاؿ الذبابػػػة مػػػ, 

ػ المػرأة بطمػيف بػالوطف ػػالت ذلؾ ربػط القػاص لحيػاة ال العنكبوت خ مضافا  
 ) زلي ا (:والمتمثؿ بالرمز االتمي

 )) نظؼ حمقومو خ وقاؿ :
  ف تكوف شجاعا  أػػ كانت تقوؿ لي اف الحياة ىي 

 ػػ مف ؟
 ػػ زلي ا .. زلي ا .
 ابتتـ بحزف وقاؿ :

 ػػ أتـ جميؿ خ اليس كذلؾ ؟
 ػػ جميؿ جدا 

 ابؽ .خ المصدر الت 296ء (( ص ػػ اػػ انيا في المدينة  
   وتتػػتمر العربػػة تطػػوؼ باالتػػيريف : الشػػوارع والػػدروب بػػدروجيـ و الميػػـ 

 ) كما يطوؼ أي فمتطيني ( عبر تذكرىـ وانشدادىـ لمتربة والوطف : 
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 )) مف ىي زلي ة ؟
ذا لػػـ تمػػت .. االصػػوات تقتػػرب خ كػػؿ إلي تػػؾ خ وزلي تػػي تػػتراىا ز ػػػػ )) و 

 . 296شيء بدأء ييتز ..(( المصدر التابؽ خ ص ػػ 
زلي ػػػا .. المػػػرأة .. الػػػوطف .. القضػػػية .. عبػػػر ىػػػذه القػػػيـ يتفػػػاقـ الحػػػدث 
وتتػػػوتر االجػػػػواء بػػػيف البطمػػػػيف وبػػػػيف تػػػكاف المػػػػدف مػػػف  ػػػػالؿ اصػػػػوات 

ذ )) نشػبت معركػة داميػة بااليػدي خ إالرفض .. االحتجاج .. االنتفاضػة 
خ المصػػػػدر  295واالتػػػػناف خ والحجػػػػر خ والتػػػػراب خ والصػػػػراخ (( ص ػػػػػػ 

ىنػػا يتجتػػد بدقػػة متناىيػػة دفػػاع المقاومػػة الفمتػػطينية فػػي االرض  التػػابؽ
المحتمػػة ضػػد حالػػة التػػما والمتػػا والقيػػر التياتػػي خ ويتصػػاعد الحػػدث 

التصػػاؽ الشػػعب الفمتػػطيني بالمقاومػػة الثوريػػة )) اقتػػرب ثمػػة مػػف  مفجػػرا  
يمػػػدوف أيػػػدييـ ليمتػػػوا ايػػػدينا  جميعػػػا   احػػػواالرجػػػاؿ والنتػػػاء مػػػف العربػػػة ور 

خ المصػػػدر  295و حتػػػت احػػػذيتنا خ وكةننػػػا مبػػػاركوف (( ص أخ وارجمنػػػا 
 .التابؽ 

بالمقاومػػػػػة  ؽعبػػػػػر حالػػػػػة االلتصػػػػػايكتنػػػػػو وقػػػػػد تمكػػػػػف  القػػػػػاص مػػػػػف اف 
الفمتػػػػطينية : الػػػػنفس الثػػػػوري العميػػػػؽ وايمانػػػػو المطمػػػػؽ بالكفػػػػاح الشػػػػعبي 

 المتمح .
الػربط الجػػدلي بػيف البطمػيف وبػػيف خ ويتحقػؽ ذلػؾ  ثػـ يتفػاقـ الحػدث نفتػػيا  

) ورأيت يد أمػرأة تمتػد وجيػي  ف .. الجماىير ..لي ا .. المرأة .. الوطز 
الجامػػد برفػػؽ .. زحػػؼ صػػديقي لصػػػفي خ واتػػندني رغػػـ تػػدفؽ الػػدـ مػػػف 

 : . قمت لصديقي وىو لصقي تماما  ذراعو الت عدد مف االيدي لتمتكني
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 ىؿ رأيت زلب ا ؟
 قاؿ بفرح طفولي :

 ىوالء كميـ زلي ة ...( المصدر التابؽ .
وفػػػي مقابػػػؿ ىػػػذه االنطالقػػػة الثوريػػػة خ تنطمػػػؽ الذبابػػػة متحػػػررة مػػػف أتػػػار 

 ىيمنة العنكبوت .
عي ( والػذي و أما مف حيث التقنية فقد أتت دـ القػاص ) المعػادؿ الموضػ

تمثػػػؿ بالحػػػدث الرمػػػزي المرصػػػود لمذبابػػػة والعنكبػػػوت خ كحالػػػة تعبيريػػػة ػػػػػ 
ي فػػػي االرض نايحائيػػة لصػػورة االتػػتالب التػػػي يعيشػػيا الشػػعب الفمتػػطي

 المحتمة .
وفػػػي المقابػػػؿ يعادلػػػو الحػػػدث الػػػواقعي لمبطمػػػيف االتػػػيريف دا ػػػؿ الزنزانػػػة 

تػػػػدي جقمػػػػة كصػػػػورة معكوتػػػػة لحالػػػػة النضػػػػاؿ النفتػػػػي والنالحديديػػػػة المت
 والعممي الدائب لحركة المقاومة الفمتطنية المناضمة .

 ذإخ  فػػي نيايػػة الحػػدث وموقفيػػا   ؽ القػػاص فػػي تجتػػيد الفعػػؿ تقنيػػا  ولقػػد فػػر  
مبطمػيف لثر المعركة الدامية خ واطمػؽ الحريػة أالموقؼ الشعبي عمت  رفج  

  ر : الذبابة المحاصرة .خ كما أطمؽ ايضا في الجانب اآ
 الخاتمة  •

حاولػػت مػػف  ػػالؿ ىػػاتيف الممحتػػيف ) التاري يػػة والنقديػػة ( لمراحػػؿ ونمػػو 
 التالية :وتطور القصة العراقية المعاصرة خ اتتقراء ال طوط االتاتية 

 ة) الواقعيػػة ( فػػي مراحميػػا االولػػت عبػػر ثالثػػف القصػػة العراقيػػة انتيجػػتإ
و أو الكالتػػػيكية خ والواقعيػػػة النقديػػػة أالواقعيػػػة التقميديػػػة  ) شػػػكاؿ ىػػػي :أ
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) الواقعيػػػػة وأ يػػػػرا  الجديػػػػدة ( الواقعيػػػػة والواقعيػػػػة الحديثػػػػة أو االنتقاديػػػػة خ 
 . مالية التي ىي في طور الصيرورة الج (االفتراضية 

ة يبيالقصة العراقية بعض االتاليب والمواقؼ الفكرية والتجر كما انتيجت 
 : الوصؼ التحميمي ػػ الر ية الرمزية . 

د بعػػػض القصاصػػػيف العػػػراقيف ضػػػمف ىػػػذه االتػػػاليب واالشػػػكاؿ تفػػػر  وقػػػد 
ي كتابػػة القصػػة الفكريػػة والتعبيريػػة خ ومػػف ثػػـ ت طػػييـ لالطػػر التقميديػػة فػػ

عنػػػي اف النمػػػاذج االتػػػمية فػػػي تمثيػػػؿ ىػػػذه االتػػػاليب يالقصػػػيرة خ وىػػػذا ال
ميزات واضحة في ىذه ماتمتمؾ جدر مف غيرىا خ بقدر ماىي أواالشكاؿ 

االطر الفنية والفكرية خ كما أنيا ال تمثؿ ىذه االتاليب واالشكاؿ وحػدىا 
تمػػؾ التقنيػػة و أىػػذه الر يػة و أخ وانمػا ينتػػحب مػف  الليػػا ىػػذا االتػموب 

 .ف اليقموف متتو  عنيـ مت قصاصيف   ريع
تعرض في ىذا المجاؿ لبعض القصاصيف العراقيف أمثاؿ نمالحظة : لـ 

: جمعػػو الالمػػي ػػػػ احمػػد  مػػؼ ػػػػ فيػػد االتػػدي ػػػػ عبػػد االلػػو عبػػد الػػرزاؽ خ 
 ليذا الموضوع .  ر : اتتكماال   وقد  ثرنا اف نتناوليـ في مجاؿ 

ل طػػوط االتاتػػية خ و تامػػا  مػػؿ اف اكػػوف قػػد وفقػػت فػػي اتػػتقرائي ليػػذه ا
واف اكػػوف قػػد اعطيػػت صػػورة أوليػػػة واضػػحة عػػف بعػػض مالمػػح القصػػػة 

 العراقية المعاصرة . 
                                                                

2879  
 إحاالت
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ومػػف كتػػاب ىػػذه المرحمػػة ايضػػا : جعفػػر ال ميمػػي ػػػػ صػػالح الػػديف ػػػػ  (2)
ضؿ ػػ محمد بتيـ الذويب ػػ عبد الوىاب أميف أنور شا وؿ ػػ عبد الحؽ فا

 ػػ أدموف صبري  ... وغيرىـ .
 . 2838/ ذو النوف أيوب / صدرت تنة الكادحوف / قصص (1)
 . 2835ذو النوف أيوب / صدرت تنة  /رتؿ الثقافة / قصص  (3)
اليػػػػػد واالرض والمػػػػػاء / روايػػػػػة / ذو النػػػػػوف أيػػػػػوب / صػػػػػدرت تػػػػػنة  (1)

2819 . 
 ىذه القصص النيا تعطي مالمح ذلؾ الصراع الطبقي . ػػ  نشير الت 
/ اطاللػػػػة  2873/ مػػػػارس  211مجمػػػػة الكاتػػػػب المصػػػػرية / العػػػػدد  (6)

عمػػت الواقػػ, القصصػػي فػػي العػػراؽ / عبػػد الجبػػار داود البصػػري / ص ػػػػ 
85  
 المصدر التابؽ  (5)
ويتػػبعيـ فػػي ىػػذه المرحمػػة : عبػػد اهلل نيػػازي ػػػػ محمػػود عبػػد الوىػػاب ػػػػ  (7)
يػػػدي عيتػػػت الصػػػقر ػػػػػ غػػػانـ الػػػدباغ ػػػػػ شػػػاكر  صػػػباؾ ػػػػػ عػػػامر رشػػػيد م

 التامرائي ػػ نزار عباس ػػ جياف ... وغيرىـ .
  .88عبد الجبار داود البصري / المصدر التابؽ / ص ػػ  (9)
)) اصػػوات فػػي ش يصػػنا عمػػت بػػدايات موتػػت كريػػدي فػػيينتػػحب ت (8)

جػوه مػف رحمػة التعػب )) و    المدينة (( وعبد الػرحمف مجيػد الربيعػي فػي 
)) الظؿ في الرأس (( وغازي العبادي في و((  و )) المواتـ اال ر  (( 

)) رحمػػػة التػػػندباد الثامنػػػة (( و )) ابتتػػػامات لمنػػػاس والػػػريح (( ومحمػػػود 
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         الظػػػػػػاىر فػػػػػػي )) وجػػػػػػو عمػػػػػػت رصػػػػػػيؼ رومػػػػػػاني (( ونػػػػػػزار عبػػػػػػاس فػػػػػػي 
وؿ العالـ (( حرة )) بنتيوف التعادة (( وجميؿ القيتي في )) صييؿ الما

فػػؽ  ضػػػير وعبػػد االلػػو عبػػد الػػػرزاؽ فػػي )) رجػػؿ االتػػػوار التػػتة (( ومو 
غمػب قصػص يوتػؼ الحيػدري أ)) مرح في فردوس صغير (( وكػذلؾ في

رمػاف فػي)) الن مػة ... وغيرىـ ونتتثني مػف ذلػؾ الروائػي غائػب طعمػة ف
 ))  متة اصوات (( .والجيراف(( و

د  ػػػ فاضػؿ العػزاوي ػػػ  الػد حبيػب ومنيـ ايضا : محمد عبد المجيػ (26)
الػػرواي ػػػػ  ضػػير عبػػد االميػػر .. راجػػ, فيرتػػة القصػػة العراقيػػة / ياتػػيف 

 . 2872/  3,1النصر / مجمة االقالـ / العدد  
ونتػػػػػحب قولنػػػػػا عمػػػػػت فاضػػػػػؿ العػػػػػزاوي فػػػػػي )) م موقػػػػػات فاضػػػػػؿ  (22)

ػ فػي) جػؿ  تكرىػو المدينػة ( العزاوي الجميمػة (( وكػذلؾ يوتػؼ الحيػدري 
 ... وغيرىـ .في ) أؽ مافي يدؾ ( موفؽ  ضر و 
/  يػػػػار حزيػػػػراف /  2875/  5,6مجمػػػػة الطميعػػػػة االدبيػػػػة / العػػػػدد  (21)

 . 2871حوار م, القاص عبد الرحمف مجيد الربيعي / ص ػػ 
  59المصدر التابؽ / ص ػػ  (23)
  89ص ػػ  2873مجمة االداب العدد الراب, /  (21)
الزمف ػػ االطفاؿ يمعبوف ػػ مممكػة الجػد ػػػ اشارة الت قصص )) تيد  (26)

 تر الماء ... الا (( لمربيعي 
  71/ ص ػػ 2875/  5,6مجمة الطميعة االدبية / العدد  (25)
  7ذاكرة المدينة / قصص / ص ػػ (27)
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/ مػاىي 2875تموز  17/  1117دية / العدد جريدة الثورة البغدا (29)
 ميمات القاص مرحميا ؟

تتو  التقنية خ فقػد ا فقػت الروايػة فػي تقػديـ ر يػة فنيػة اما عمت م (28)
 متقدمة .

قصػػػص عراقيػػػة معاصػػػرة / عالمػػػات فػػػي تطػػػور القصػػػة العراقيػػػة  (16)
 . 16القصيرة / فاضؿ ثامر ص ػػ 

/  2875حزيػػػػػراف /  5/  1161جريػػػػػدة الثػػػػػورة العراقيػػػػػة / العػػػػػدد  (12)
 / أجر  الحوار حميد المطبعي .رحوار م, القاص موفؽ  ض

 المصدر التابؽ  (11)
  281قصص عراقية معاصرة / ص  (13)
ر القػػاص والواقػػ, / المممكػػة التػػوداء ػػػػ دراتػػة فػػي فػػف محمػػد  ضػػ (11)

  65/ ياتيف النصير / ص ػػالقصصي
  72المصدر التابؽ / ص ػػ  (16)
  76ص ػػ  2873مجمة االداب / العدد الراب, /  (15)
ه بشػػػكؿ  ػػػاص القػػػاص عبػػػد ويمكػػػف اف تػػػدرج ضػػػمف ىػػػذا االتجػػػا (17)

االلػو عبػػد الػرزاؽ فػػي مجموعتػػو )) الوفيميػا جتػػد االرض ((  خ ومحمػػود 
ف االتجػاه جنداري في مجموعتو )) الحصار (( ويمكػف القػوؿ انيػـ يمػثال

 الوصفي التحميمي لالشياء بصور ومتتويات م تمفة .
ي وتنتفػػػي فػػػي المقابػػػؿ ػػػػػ وحػػػدتا الزمػػػاف والمكػػػاف فػػػي كتابػػػات ناتػػػال (19)

مميػػػػزات تيػػػػار الموجػػػػة مػػػػف أىػػػػـ الف روب غرييػػػػو خ وىػػػػذه  تػػػػاروت ػػػػػػ و 
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 . 2839الجديدة ػػ الرواية المضادة التي ظيرت في فرنتا مطم, عاـ 
   6 طوات المتافر نحو الموت / ص ػػ  (18)
ويمتقػػػت مػػػ, موتػػػت كريػػػدي فػػػي اتػػػتمياـ المػػػورث الػػػديني كفمكػػػور  (36)

لشػػفي, ( و ضػػير عبػػد شػػعبي متػػوارث كػػؿ مػػف : محمػػد  ضػػير فػػي ) ا
االميػػر فػػي ) ورقػػة االحتجػػاج العاشػػرة ( وجمعػػة الالمػػي فػػي ) اىتمامػػات 

 عراقية ( . 
/ حوار مػ, القػاص  2875تموز  7مجمة الطميعة االدبية / العدد  (32)

  38موتت كريدي / ص ػػ 
  38المصدر التابؽ / ص ػػ  (31)
/  2875/  9/  6/ فػػػػي  1166جريػػػػدة الثػػػػورة العراقيػػػػة / العػػػػدد  (33)

 ؟ ماىي ميمات القاص مرحميا  
أف موتت كريػدي يعتمػد عمػت )) الميتافيزيقيػا (( فػي اثػارة ىػذا  ال  إ (31)

فػػػػػػي تجاربػػػػػػو  الجػػػػػػدؿ مػػػػػػ, معطيػػػػػػات الواقػػػػػػ, االجتمػػػػػػاعي خ و صوصػػػػػػا  
القصصيو التالية )) الشمس  ارج التور ػػ متافر فػي الرمػاد ػػػ جػرح فػي 

ة )) غػرؼ نصػػؼ مضػػاءة ػػػػ شػمس ىادئػػة (( وكػػذلؾ فػي قصصػػو الجديػػد
 الحية ػػ الحصاف (( .

 . 73/ ص ػػ  2873مجمة االداب المبنانية / العدد الراب, /  (36)
 نجػػد اف قصػػة )) غػػرؼ نصػػؼ مضػػاءة (( مماثمػػة ومتقاربػػة تمامػػا   (35)

مػػف حيػػث اجوائيػػا وعوالميػػا مػػف قصػػة )) طقػػوس العائمػػة (( ولكننػػا فػػي 
وانػػػب ا ػػػر  فػػػي تقييمنػػػا ليػػػا خ عرضػػػنا ليػػػا وتحميميػػػا تػػػوؼ نمجػػػة الػػػت ج
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ذا لػـ إوذلؾ لكوف ىذه الطقوس متكررة في أغمب قصص موتت كريػدي 
ـ ىػذه الطقػوس ) العػادات والتقاليػد ( ينقؿ جميعيا خ وليس مف الميػـ تقيػ

 كشؼ عما فييا مف جديد .الىـ اف خ ولكف األ
/ مقدمػػة  2875 ب 2/  337جريػػدة الراصػػد االتػػبوعية / العػػدد  (37)

 لمكاتب . /ترميز والتغريب والفنتازيافي ال
عمػػػػت  ة/ مػػػػارس / اطاللػػػػ 211مجمػػػػة الكاتػػػػب المصػػػػرية / العػػػػدد  (39)

 261الواق, القصصي في العراؽ / عبد الجبار داود البصري / ص ػػ 
) زلي ػػا ..  نػػا بالتحديػػد عمػػت بعػػض قصػػص مجموعتػػوينطبػػؽ قول (38)

ا رت ػػػػػػػ معتػػػػػكر تػػػػػ البعػػػػػد يقتػػػػػرب ( ومنيػػػػػا )) الطيػػػػػور الميػػػػػاجرة غربػػػػػا  
 ػػ زلي ا .. البعد يقترب ((  261االعتقاؿ الصحراوي رقـ 

 ينطبؽ قولنا عمت قصص ) صييؿ المارة حوؿ العالـ( . (16)
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 التجريب والتجديد في القصة العراقية
 

 
 
 مقدمة في ثالثة ابعاد   
 دبية :ذذ االشكال األ 1

بديناميػػػة النػػػو يتميػػػز لػػػيس ثمػػػة صػػػفة فنيػػػة ثابتػػػة لمشػػػكؿ االدبػػػي خ ذلػػػؾ 
خ ورغػػـ أنػػو  الصػػة وعػػي فػػردي لمكاتػػب خ فيػػو يػػرتبط الػػوعي المتنػػامي 

لداللػػػػػة الشػػػػػكؿ ومحتػػػػػو  الداللػػػػػة خ أشػػػػػد االرتبػػػػػاط بػػػػػالوعي الموضػػػػػوعي 
 . واليمكف الفصؿ بينيما

ذا لػػػـ نقػػػؿ خ إمػػػف ىنػػػا كانػػػت ومػػػا زالػػػت االشػػػكاؿ االدبيػػػة متغيػػػرة متبدلػػػة 
فػػػة بعضػػػيا عػػػف بعػػػض اتػػػوة بػػػا تالؼ خ كمػػػا انيػػػا مت ال متجػػػددة دائمػػػا  

 العوامؿ والم ثرات المتباينة في الزماف والمكاف والمناخ والواق, .
خ كالتي ت كد أيضا  مفاىيـ م تمفة بدبية م تمفة ترتبط أ لذلؾ نجد أشكاال  

ونقطػػة خ عمػػت اف الشػػكؿ ىػػو االتػػموب خ واالتػػموب ىػػو  المغػػة ... الػػا 
في وعي الكاتب ذاتو خ والػت ىػذه االصؿ في كؿ ىذه اال تالفات تكمف 

النقطة ترج, م تمؼ الحيثيات واالحداثيات التفصيمية في الػوعي االدبػي 
 لالشكاؿ االدبية . 

خ مازالػت غيػر محػددة دينامية متحركػة خ ليػذا أف االشكاؿ االدبية قضية 
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تةتي أىمية االنتباه الت ماىيػة كما وبذا اليمكف تحديد وصفة ثابتة ليا خ 
: ضػػػرورة اتاتػػػية البػػػد منيػػػا تحوالتيػػػا الدالليػػػة  كاؿ خ وكػػػذلؾىػػػذه االشػػػ

لمعرفػػة أوجػػو التوافػػؽ او الت ػػالؼ فػػي تشػػكيؿ الظػػواىر الحياتيػػة لمواقػػ, خ 
ذا كانػت تتصػؿ بالعمميػة االدبيػة إوبالتالي تش يص وتحديػد صػمتيا عمػا 

ة ذا كانػػػت العمميػػػة االدبيػػػإو مػػػف كمييمػػػا أو مػػػف ال ػػػارج خ أمػػػف الػػػدا ؿ 
 الحياتية . موضوعي لتمؾ الظواىر  الصة وعي

 : ػػ ير  روالف بارت
ف االتػػموب بةصػػمو البيولػػوجي يتحػػدد موقعػػو  ػػارج الفػػف خ أي  ػػارج إ))

 .(2)العقد الذي يربط الكاتب بالمجتم, (( 
 : وير  أيضا  

 ػارج منطقػة قواعػد النحػو  ال  إ )) اف ىوية الكاتب الشكمية ال تتوطد حقػا  
  حيػػػث المتصػػؿ المكتػػػوب خ المجمػػ, والحبػػػيس وثوابػػت االتػػػموب خ ىنػػاؾ 

. )) 
ف مفيػـو روالف بػارت لمشػػكؿ االدبػي فػػي الكتابػة :  الصػػة انقطػاع فػػي إ

فكيؼ يتحوؿ  ال  ا  تمتمة العمؿ والمعموالت خ بيف االفعاؿ وردود االفعاؿخ و 
) االتػػػػموب ( لديػػػػو الػػػػت معادلػػػػة بػػػػيف )) القصػػػػد االدبػػػػي وبنيػػػػة الكاتػػػػب 

جتمػػاعي لمفػػرد خ اوعػػي وف ىػػذه المعادلػػة نتػػاج تكػػالحتػػية (( خ دوف اف 
 ارجية في التعبيػر عػف المنظػور الفػردي  ةف االتموب ليس ظاىر ذلؾ أل

 لمكاتب . 
 ويقوؿ بارت :
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)) فالصور وااللفاظ والمفردات تولد مف لحـ الكاتب ودمػو خ مػف ماضػيو 
 .  ليات فنو نفتيا (( خ وتصبح تدريجيا  
تو البيولوجيػة ولػيس مػف اشكؿ مف مكونتيتموب الكاتب اومعنت ذلؾ أف 

مكوناتػػػو التػػػيكموجية والبيئويػػػة خ أي أف االتػػػموب ىنػػػا عنػػػد ) بػػػارت (   
 صفة انتاجية صناعية [ وليس   صفة ذاتية اجتماعية [ . 

 : ػػ أما جورج لوكاتش في كد
عػػػف صػػػالت بشػػػرية دائمػػػة ومعينػػػة  شػػػكاؿ الم تمفػػػة تعبيػػػرا  ف فػػػي األإ ))

 .(3)لحياة (( وعالقات دائمة في ا
نية خ وانمػا تتصػؿ شػكاؿ ال تنفصػؿ عػف االفعػاؿ االنتػاوىذا يعني اف األ

 االجتماعية والتاري ية . بيا وترتبط بماىيتيا
ذا كػػاف كروتشػػو اليفػػرؽ بػػيف االتػػموب والشػػكؿ رغػػـ وحػػدة الصػػفة      وا 

خ فإف تشارلز بالي ير  : اف االتموب ليس إال  فػرع مػف فػروع الفنية ليما
  .المغة 

 : ذ يقوؿإيعطي الشكؿ معنت أدؽ خ  ويالف روب غري ػػ ولعؿ 
) أنػػو كػػائف وىػػو لػػيس فػػي حاجػػة كمػػا خ )) فػػي الشػػكؿ يكمػػف الواقػػ, (( 

ؿ خ انمػػػا ىػػػو )) المعنػػػت كلتعميػػػؿ( خ وىػػػذا المعنػػػت الػػػذي يكمػػػف فػػػي الشػػػ
 .(1)العميؽ (( لمعمؿ ويعني بو )المضموف (

متقدمػػة عمػػت المضػػػموف  ف الشػػػكؿ عنػػد غرييػػو ية ػػذ ميمػػػةإومػػ, ذلػػؾ فػػ
بفعػػؿ تةكيػػده لمقػػوة الوصػػفية لالشػػياء خ وانتفػػاء وحػػدتي الزمػػاف والمكػػاف خ 

 اتتكناه معنت المضموف نفتو . وا يرا  
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 : ػػ وير  ت. س اليوت
ف الشػكؿ يػ ثر أذ إوفي ذات الوقػت خ  ف الشكؿ والمادة يتطوراف معا  إ ))

ور المػادة ينحصػر في المادة فػي كػؿ مرحمػة مػف المراحػؿ خ وربمػا كػاف د
( 6) يالئميػا (ال في اف تتكرر كمما حػاوؿ الكاتػب اف يممػي عمييػا ترتيبػا  

. 
ومعنت ىذا ثمة وحدة متدا مة في نمو وتشكؿ الموضوعة االدبية لمشكؿ 

واتتيعاب الشكؿ االدبي مف  الؿ  طيف متوازيف متعادليف في اتتجابة 
خ وأي  مػػؿ فػػي  وعػػي الكاتػػب نفتػػومػػف  ػػالؿ فػػي الكتابػػة خ  ةالموضػػوع

 أحداىما ىو  مؿ بنيوي في العممية االدبية كميا . 
وميما ا تمفت المفاىيـ االدبية في النظر الت االشكاؿ االدبيػة خ فػةف مػا 

األدبػي حيػة لمموضػوع إلتػتجابة ال  إيجب تحديده ىنا اف الشكؿ ال يةتي 
كؿ تشيبؿ وانما ىو يحتويو و خ  عف الموضوع االدبيخ كما انو الينفصؿ 

 منو .
 ذذ االشكال القصصية : 2

و متػػػتويات الواقػػػػ, أشػػػكاؿ م تمفػػػة فػػػي التعامػػػؿ مػػػ, معطيػػػات ألمقصػػػة 
ذا كانػػت ىػػذه االشػػكاؿ تتوالػػد ضػػمف ظػػروؼ ا  و خ و المعػػاش أالمحتػػوس 

ومعينػػة خ فمعنػػت ذلػػؾ اف الشػػكؿ القصصػػي فػػي  ةمحػػدد يػػةومكان يػػةزمان
رة أو الفاعمػة فػي بؿ يرتبط بجممة مف المتغيرات الم ثخ القصة غير ثابت

شكاالت إل يرةمجر  العممية القصصية خ ولكف ما يجعؿ ىذه االشكاؿ مث
رات القصصػػية غيػػر يػػبعػػض المفػػاىيـ والتنظتتضػػمف فنيػػة وفكريػػة كونيػػا 



 

51 
 قضايا القصة العراقية المعاصرة

ينقصيا الوضػوح التػاـ كنتيجػة منطقيػة لػوعي قصصػي غيػر إذ لدقيقة خ ا
قصػػػة اب الت ػػػناضػػػج أو غيػػػر مكتمػػػؿ فػػػي التشػػػ يص والتحديػػػد خ ليػػػذا فك  

عي قصصػػػي : كالقصػػػة و يطمقػػػوف تتػػػميات غيػػػر دقيقػػػة وغيػػػر متبمػػػورة بػػػ
خ والقصػػة القصػػيرة خ والقصػػة الوصػػفية خ والقصػػة القصػػيرة  القصػػيرة جػػدا  

 الطويمة خ والقصة الطويمة . 
شػػػػكاؿ األ والتتحػػػػلمػػػػف ىنػػػػا البػػػػد مػػػػف تحقيػػػػؽ مراجعػػػػة اتاتػػػػية مكثفػػػػة 

الفكريػػة خ  ياصػػب صائالتػػي تػػرتبط التػػمات الفنيػػة وتحديػػد القصصػػية خ 
 .  ةالقصصيالكتابة وبالتالي ال روج ب طوط بيانية واضحة عف أشكاؿ 

بدرجػػة عاليػػة مػػف  الصػػة شػػكؿ قصصػػي مكثػػؼ  ػػػػ القصػػة القصػػيرة جػػدا  
أو المقطػػة أو  الفكػػرةإقتنػػاص خ وىػػي تعتمػػد عمػػت الفنػػي تػػزاؿ التركيػػز واال

رة عػػف خ كمػػا ىػػي عبػػالتوقػػ, القػػارئ مفارقػػة  أوضػػربة مفاجئػػة ب المحطػػة 
طير لتػػػػةالػػػػت بنيػػػػة مركػػػػزة بدرجػػػػة عاليػػػػة مػػػػف انمػػػػط فنػػػػي ي تػػػػزؿ الحػػػػدث 

 (6القصصي . )
الصػػورة ػػػػ الواقػػ, ػػػػ إلتقػػاط اذف فيػػي )) عمميػػة تعتمػػد الدقػػة والتركيػػز فػػي 

االحتػػػاس خ وىػػػي بالتػػػالي تعتمػػػد عمػػػت قػػػدرة القػػػاص الفنيػػػة فػػػي تشػػػكيؿ 
 ( .5ضربة فكرية ازاء اليدؼ المقصود (( )

 أومتػتقر غيػر نوع أدبي  :الشكؿ الذي تطورت اليو بػصيرة القػػ والقصة 
 ويمكػػف محاولتيػػا فقػػط مػػف قبػػؿ كاتػػب مشػػب, تمامػػا   خ منػػتظـ كثيػػرا  غيػػر 

 .بفيـ ىذه الصنعة القصصية 
 اف القصػػة القصػػيرة تكتتػػب  صوصػػيتيا التقنيػػة والفكريػػة مػػف كونيػػا فنػػا  
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ر يػػػػػة مػػػػػف الالم لفػػػػػة موضػػػػػوعية الوحػػػػػدة ضػػػػػبط مقومػػػػػات العمػػػػػت  قائمػػػػػا  
والموقؼ والبطؿ خ بحيػث اف أي  مػؿ حاصػؿ فػي احػد  ىػذه المقومػات 

 يجعميا تفتقد الدقة في أصابة اليدؼ الذي تتوجو اليو .
يا تتطمػب نكما )) اف القصة القصيرة اكثر مطالبة مف ) النوفميت ( أو أ

صية ثابتة ورات ة مف جانب الكاتب : كما لو كانت في صوجية نظر ق
الشفيي خ أو كما لو اف الم لؼ يتكمـ بصوتو ال اص . عيدىا التقميدي 

النظػػػػر ىػػػػذه واضػػػػحة منػػػػذ الجمػػػػؿ االتػػػػتياللية  ةويجػػػػب اف تكػػػػوف وجيػػػػ
خ نظػؿ نتوقعيػا بصػبر عمػت ) النوفيميػت ( المعاصػر االولت خ ولكننػا فػي

 ( .9مد  صفحات عديدة وال نتعجؿ الحكـ عمييا بةنيا عمؿ فاشؿ (( )
معػػػيف ضػػػمف ظػػػرؼ زمػػػاني ومكػػػاني خ والقصػػػة القصػػػيرة محػػػددة بحػػػدث 

صػػػيات غيػػػػر  وتػػػدور فػػػي رقعػػػػة واحػػػدة خ كمػػػػا انيػػػا محػػػددة بػػػػبعض الش
المتعػػػددة خ والتػػػي ال تتجػػػاوز الػػػثالث الش صػػػيات خ اضػػػافة الػػػت كونيػػػا 

 تعتمد عمت عنصري التكثيؼ واال تزاؿ .
ػػػػ أمػػا القصػػة الطويمػػة القصػػيرة خ فيػػي حديثػػة النشػػةة ومػػف مواصػػػفاتيا خ 

اطيػػػػػة خ التشػػػػعبات خ تعػػػػػدد الشػػػػ وص خ الحركػػػػػة غيػػػػػر الوصػػػػؼ خ المط
كمػػػػا اف ىػػػػذه  ة خمػػػػف أجػػػػزاء متتمتػػػػمتتشػػػػكؿ  خ وأحيانػػػػا   تقريبػػػػا   ةالمحػػػػدد

  ر .االجزاء متصمة بعضيا ببعض خ وكؿ جزء مكمؿ لآل
ػػ ومف مميزات القصة الطويمة : الحركة غير المحدودة خ والمتاحة غيػر 

تتتػػػ, وتطػػػوؿ خ ولكنيػػػا  المحػػػددة خ أضػػػافة الػػػت تعػػػدد الشػػػ وص خ وىػػػي
شػػػكؿ وفػػػؽ بنيػػػة قصصػػػية ت تمػػػؼ عػػػف تذ أنيػػػا تنمػػػو وتإليتػػػت روايػػػة خ 
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 .والفضاء الروائية الشاممة والمتنوعة في البناء والتكويف ة البني
ػػ والقصة الوصفية ذات شكؿ قصصػي ىػو مػزيج مػف التحقيػؽ الصػحفي 

ىػػػذه والتحقيػػػؽ الػػػذىني خ ويمكػػػف القػػػوؿ انيػػػا )) ريبورتػػػاج صػػػحفي (( خ و 
القصػػػة تتميػػػز بقػػػدرة عاليػػػة عمػػػت عػػػرض وتصػػػوير ومعالجػػػة ) القضػػػية 

 االجتماعية ( بفنية تنمو بةيقاع متوتر تارة خ منتاب تارة أ ر  .
لمنطػػؽ الميمػػة  و )) م لػػؼ قصػػة الوصػػؼ ينتػػؽ حقػػائؽ كمػػا يريػػد تبعػػا  

التي كتبت القصة الوصػفية مػف أجميػا خ كمػا أف وقػائ, الحيػاة المطبوعػة 
خ بػؿ تجػد ش صػيتو م لػؼ تػرتبط بشػكؿ ظػاىر ولحػد مػا مػ, ال في ذاكرة

الم لؼ يراقب الوجوه والتفاصيؿ التػي يعتبرىػا ضػرورية ويقػدميا لمقػاريء 
( ))8.) 

والقصػػػة الوصػػػفية ليتػػػت قصػػػة شػػػيئية خ كمػػػا انيػػػا ليتػػػت قصػػػة معانػػػاة 
يومية خ فيي واف كانت تعتمد العناصر التتجيمية الوثائقية خ فةنيا تنحو 

ة القصيرة ذات المواصفات واالشػتراطات الفنيػة والفكريػة فػي منحت القص
معالجػػػػة وتكنيػػػػؾ المػػػػادة خ ومػػػػ, ذلػػػػؾ )) فالقصػػػػة الوصػػػػفية  مػػػػيط مػػػػف 
الصحافة والكتابة االبداعية التي ظيرت بصفات جديػدة ومقػايس جماليػة 

لقوانيف النثر الجرائدي مف أثػر مباشػر عمػت ما في تركيبيا . وبقدر ايضا  
يجػػػػب أف ت  ػػػػذ ىػػػػذه القػػػػوانيف بالحتػػػػباف عنػػػػد  وفةنػػػػخ القصػػػػة الوصػػػػفية 
 (.26صفاتيا الفنية (( )

 
 ذذ القصة العراقية والمصطمحات النقدية 3
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ال توجػػد ثمػػة مصػػطمحات نقديػػة يمكػػف االحتكػػاـ الييػػا فػػي تحديػػد اشػػكاؿ 
القصػػػػة العراقيػػػػػة خ ونعنػػػػػي بػػػػػذلؾ المصػػػػطمحات النقديػػػػػة المتشػػػػػكمة وفػػػػػؽ 

ي خ والتػػػػػي تنبثػػػػػؽ منػػػػػو بالضػػػػػرورة و العمػػػػػؿ القصصػػػػػأمكونػػػػػات االثػػػػػر 
 آليتو التقنية . ةتتجابة موضوعيإك
ذا كػػاف الػػػبعض يمجػػػة الػػت اتػػػت داـ المصػػػطمحات االوربيػػة خ فػػػةف ىػػػذا ا  و 

المجػػوء يعبػػػر عػػػف قصػػػور النقػػػد القصصػػػي عنػػػدنا خ وذلػػػؾ بتػػػبب غيػػػاب 
الػػوعي النقػػدي والمتػػ ولية النقديػػة فػػي منيجػػة االشػػكاؿ الفنيػػة لمقصػػة فػػي 

 العراؽ .
غػػػـ وجػػػود بعػػػض النقػػػاد خ فػػػةف كتابػػػاتيـ النقديػػػة فػػػي القصػػػة أنحتػػػرت ور 

. عمػػػت جػػواد الطػػػاىر خ وباتػػـ عبػػػد الحميػػد حمػػػودي خ وشػػػجاع دتمامػػا )
متمـ العاني خ والت حػد مػا عبػد الجبػار عبػاس ( خ امػا ) فاضػؿ ثػامر خ 
وياتيف النصير خ وتميـ التامرائي ( فقد توقفوا خ وربما لـ يعػد لػدييـ مػا 

 في ىذه المرحمػة الراىنػة التػي أت ػذت فييػا القصػة العراقيػة متػارا   يقولونو
بفعػػػػؿ تصػػػػاعد المػػػػد القصصػػػػي عنػػػػد الكتػػػػاب الجػػػػدد خ  ومتطػػػػورا   جديػػػػدا  

وانحتار الموجة التابقة عنػد ضػفاؼ الرتابػة والتقميػد عنػد بعػض الكتػاب 
  ر خ بنفس قصصي جاد .المتقدميف خ ومواصمة البعض اآ

رغػـ تنػامي بوضػ, مػةزـو صصي في العراؽ يمػر القالنقد ف إومف ىنا ف 
ال طػػوط البيانيػػة فػػي القصػػة خ ومعنػػت ذلػػؾ اف ت مػػؼ النقػػد عػػف متػػار 

أف ال   فمػػاذا يعنػػي ا  القصػػة يشػػير وي كػػد بػػال جػػدؿ عمػػت  ػػواء فكػػري خ و 
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 ؟ بةفؽ جديد القصة العراقية  وتحرؾ فيتزاء واق, جديد إيتوقؼ النقد 
المتعمقػة بةشػكاؿ القصػة العراقيػة وم, ذلؾ تػنتعرض الػت بعػض االفكػار 

بعػػػػض المصػػػػطمحات النقديػػػػة خ محػػػػاوليف بػػػػػذلؾ فييػػػػا بتػػػػت التخ والتػػػػي 
ال ػػروج ب طػػوط اصػػطالحية يمكػػف االحتكػػاـ الييػػا فػػي اتػػتقراء وتحميػػؿ 

 شكاؿ واالشكاالت الجديدة في واق, القصة العراقية .األ
عمػػػة عمػػػي جػػػواد الطػػػاىر عػػػف ) الن مػػػة والجيػػػراف ( لغائػػػب طػػػػػ يقػػػوؿ د.
 ( :22فرماف )

)) أنيػا أوؿ اثػر عراقػػي يتعػد  حػدود القصػػة القصػيرة الطويمػة خ ويجتػػاز 
لنفتػػو تػػمات مػػف الروايػػة خ واليػػر  المتحػػدث عنػػو فػػي حماتػػة واعجػػاب 
   بةتػػا فػػي نعتػػو بالروايػػة . اال انيػػا لػػـ تتػػتوؼ النتػػبة المطموبػػة مػػف شػػرط 

 داب العالمية (( .في اآ )) الض امة (( الذي يموح
( صػػفحة خ ولػػـ  196بػػػ )  2855لقػد صػػدرت ) الن مػػة والجيػػراف ( عػػاـ 

يقؿ عنيا الطاىر قصػة طويمػة رغػـ أنيػا متشػابكة االحػداث  والشػ وص 
 خ بؿ وتحمؿ الكثير مف تمات وعناصر الرواية .

الطػاىر ( يػر  أف ) الن مػة والجيػراف  ىػو اف ) د. قفنا   اف الذي يتتو الإ
( كما ىو الحاؿ في  ثار الرواية العالميػة ( لـ تتتوؼ شرط ) الض امة 

دؾ ػػػػػ أوليفرتوتػػػت ػػػػػ الحػػػرب والتػػػمـ ( وغيرىػػػا خ والتػػػ اؿ الػػػذي  ) مػػػوبي
 ف ىو :يواجينا اآ

ػػػػػ ىػػػؿ يقػػػاس االثػػػر الروائػػػي بػػػالحجـ أو الضػػػ امة ؟   أـ يقػػػاس بقيمتػػػو 
 تشكؿ منيا ؟يالنوعية والكيفية ػػ التي 
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 ىو : والت اؿ الثاني الذي يواجينا أيضا  
مف حيث  ثارنا نحف ولـ نحتكـ الت ثار العالمية ؟  ػػ لماذا نحتكـ الت اآ

 ؟ تركيبتيا أو بنيتيا االبداعية
ؿ ثػػػأف تقػػػاس  ثارنػػػا باالفكػػػار التػػػي تتصػػػؿ مباشػػػرة بيػػػا وتتماينبغػػػي اذف 

ذا لـ نقؿ بةف تقاس بالمقايس والمعاير التػي تحمػؿ إ خ ومكانا   معيا زمانا  
 ) التجربة ( .ثر ( والواق, بيف المادة ) األحمقة الربط الحية 

ثػػػػػر فػػػػػي قيػػػػػاس األ اتاتػػػػػيا   كمػػػػػا اف الضػػػػػ امة أو الحجػػػػػـ لػػػػػيس شػػػػػرطا  
د ىػػي التػػي تحػػد  خ منػػو التػػي تتشػػكؿ القصصػي أو الروائػػي خ وانمػػا القيمػػة 

 ( .23شكمو القصصي أو الروائي  )
وينعػػت الطػػاىر ))  متػػة أصػػوات (( بمصػػطمح )) نوفػػؿ (( أي الروايػػة 

صػػػػوات (( أبػػػػةف ))  متػػػػة  مصػػػػطمح فرنتػػػػي خ عممػػػػا   قصػػػػيرة خ وىػػػػوال
تحمػؿ الكثيػر مػف  ( صفحة خ وىي أيضا   361بػ )  2857صدرت عاـ 

 تمات وعناصر الرواية . 
النقدي خ المصطمح ـ ثر االدبي عند الطاىر تض   كمما زاد حجـ األليذا 

ف كػػػاف ىػػػذا   فإنػػػو قػػػػددبػػػػي الفرنتػػػي خ عمػػػت االثػػػر األ دؿالمصػػػطمح يػػػػوا 
ال يبػػػػػػدو ىػػػػػػذا أعربػػػػػػي   عراقػػػػػػي أو أدبػػػػػػي تطبيقػػػػػػو عمػػػػػػت أثػػػػػػر اليصػػػػػػح  

 بصورة قترية عمت أشكاؿ القصة العراقية ؟ المصطمح مقحما  
(  2871) المتػػػافة ػػػػػ و( 2876تا يوتػػػؼ الصػػػائ  ) المعبػػػة ػػػػػ أمػػػا قصػػػ 
نيما كما ير  الطاىر ) حكايتاف فنيتػاف ( خ ولػـ يقػؿ عنيمػا ) قصػتاف إف

لػػت اف مصػػػطمح ) الحكايػػة الفنيػػة ( الينطبػػؽ مػػػف طويمتػػاف ( خ أضػػافة ا
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و المتػػافة ( حكايػػة فنيػػة خ أوجيػػة نظػػر موضػػوعية عمػػت كػػوف ) المعبػػة 
          فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بروايػػػػػػةيمػػػػػػا تتميػػػػػػزاف بمواصػػػػػػفات القصػػػػػػة الطويمػػػػػػة خ و نأل

 119بػػ )  2857لعبد الرزاؽ المطمبػي التػي صػدرت عػاـ ) الظامئوف ( 
ف ا  و خ ( الظامئوف ) ا )) حكاية طويمة (( وفيقوؿ الطاىر انيخ ( صفحة 

كانت تعتمد النمط التردي خ فيي الت ض, لمصطمح الحكاية الطويمة خ 
و الواقػ, مػف  ػالؿ بنيػة روائيػة ذات أذ أنيا تقترب أو تبتعد مػف ال يػاؿ إ
فػػػي موجػػػودة لػػػـ تكػػػف  ـحػػػداث مرويػػػة عػػػف قريػػػة تػػػواء أكانػػػت موجػػػودة أأ

عتػػػراض النقػػػدي عمػػػت انتفػػػاء وحػػػدتي خ ورغػػػـ االيومػػػذاؾ جنػػػوب العػػػراؽ 
روايػػة بػػالمعنت الػػدقيؽ لمصػػطمح خ فيػػي ( الظػػامئوفالزمػػاف والمكػػاف فػػي )

 أو مفيـو الرواية .
 عمت كؿ مف : يضا  أوينطبؽ رأي الطاىر 

ثقػػػػب فػػػػي الجػػػػدار  / 2859) ضػػػػباب فػػػػي الظييػػػػرة ػػػػػػ برىػػػػاف ال طيػػػػب 
ػ منيػر عبػد رجالف عمت التاللـ ػػ /2859الصدئ ػػ عبد الرزاؽ المطمبي 

(  2859جػػواد التػػحب الداكنػػة ػػػػ عبػػد الجميػػؿ الميػػاح ػػػػ /  2859االميػػر 
 وغيرىا .

ف كانػػت ىػػذه االعمػػاؿ ليتػػت روايػػات ػػػػ  خ فمػػاذا ىػػي كمػػا يػػر  الطػػاىر وا 
 ... ؟ إذف 

ف ىػػػػذه االعمػػػػاؿ المػػػػذكورة ىػػػػي قصػػػػص طويمػػػػة بػػػػالمعنت النقػػػػدي ليػػػػذا إ
 المصطمح .

لمحمػد عبػد المجيػد ػػػ  -ي المتاىػة ونتفؽ م, الطاىر عمػت اف )) عػراة فػ
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       (( قصػػػػػػة غيػػػػػػر محكمػػػػػػة بحبكػػػػػػة أو تقنيػػػػػػة قصصػػػػػػية خ وكػػػػػػذلؾ  2858
(( والتػي تصػبح )) قصػػيدة  2858)) م موقػات فاضػؿ العػزاوي الجميمػة 

ولوحػػة وموتػػيقت فػػي الوقػػت ذاتػػو دوف أف تعنػػي ذلػػؾ ((  ومتػػرحية وفممػػا  
عػزاوي قصػص قصػيرة وبالتالي فقصػة عبػد المجيػد طويمػة خ وم موقػات ال

 مترابطة .
مصػػطمحات  ةالميػػـ أف الػػدكتور عمػػي جػػواد الطػػاىر يػػر  اف ىنػػاؾ ثالثػػ

 ىي : 
 لقصة الطويمة  ا (2)
 االقصوصة الصغيرة  (1)
 (23) . (بيف بيف  ) القصة الموجزة  ) نوفؿ ( والتي ىي (3)

وقبػػػؿ أف نتػػػتقرئ مػػػ, الطػػػاىر بعػػػض االعمػػػاؿ القصصػػػية اال ػػػر  فػػػي 
 البد مف توضيح الم شرات التالية :خطمحات ضوء ىذه المص

لقػػػػد تػػػػمت محمػػػػود أحمػػػػد التػػػػيد )) جػػػػالؿ  الػػػػد (( التػػػػي صػػػػدرت عػػػػاـ 
وقػاؿ فػي خ )) قصػة مػوجزة (( بػػػ ( صػفحة  59والتي تق, فػي )  2819

 مقدمتيا :
زىػػػػا ال تماثػػػػؿ القصػػػػص التحميميػػػػة ايج. وىػػػػي إل ة)) ىػػػػذه القصػػػػة مػػػػوجز 

ةنػػت تراىػػا أشػػبو بالمػػذكرات أو الحػػديث الكبيػػرة ذات التفاصػػيؿ الدقيقػػة خ ف
( ))21. ) 

وىذه التتمية واف كانت غير دقيقة خ فيي قصة طويمة تفتقػد الػت الكثيػر 
مػػػػف المواصػػػػفات الفنيػػػػة خ ومعنػػػػت ذلػػػػؾ أننػػػػا ال نتفػػػػؽ عمػػػػت مػػػػا يتػػػػمت 
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بمصػػػطمح )) القصػػػة المػػػوجزة (( تػػػواء ورد ىػػػذا المصػػػطمح فػػػي مقدمػػػة 
صة التيد مبتترة وغير ممتمئة عمػت التيد أو في رأي الطاىر خ وتبقت ق

 الؿ  الد مف موق, الت   ر . الرغـ مف حركة وتنقؿ ج
( صػػفحة لعبػػد 287بػػػ )  2838)) مجنونػػاف (( التػػي صػػدرت عػػاـ أمػػا 

الحؽ فاضؿ خ فقد وصفت بةنيا قصة خ م, العمـ انيا قصة طويمػة ذات 
لػػـ  اف ىػػذه التفاصػػيؿ جػػاءت فػػي صػػياغة ال  إتفاصػػيؿ موحيػػة وممتمئػػة خ 

 بتقنية فنية .تتبمور 
قصػػػة وىػػػي    2839ونشػػػر ذو النػػػوف ايػػػوب )) الػػػدكتور ابػػػراىيـ (( عػػػاـ 

وتماىا  2819)) اليد واالرض والماء (( عاـ  يضا  أخ ونشر فعالطويمة 
 . بينما ىي قصة طويمة أيضا  خ رواية 

( صػػفحة خ  85بػػػ )  2863كمػػا نشػػر عبػػد اهلل نيػػازي )) أناىيػػد (( عػػاـ 
ال   اف  ) أحمػػد كمػػاؿ زكػػي ( قػػاؿ فػػي إييػػا صػػفة محػػددة خ ولػػـ يطمػػؽ عم

 ةتقػػػديميا : انيػػػا ليتػػػت )) قصػػػة قصػػػيرة (( انيػػػا )) روايػػػة (( و )) قصػػػ
بػػػيف مصػػػطمحي )) الروايػػػة  طويمػػػة (( وبقػػػت أحمػػػد كمػػػاؿ زكػػػي متةرجحػػػا  
 والقصة الطويمة (( رغـ انيا قصة طويمة .

( 291بػ ) 2856ونشر موفؽ  ضر )) المدينة تحتضف الرجاؿ (( عاـ 
بػيف القصػة والروايػة خ رغػـ انيػا قصػة طويمػة خ  صفحة خ وبقػت متةرجحػا  

 رواية ( . بينما اطمؽ ىو نفتو عمت غالفيا مصطمح )
 . )) ليتت رواية في أحتف تقدير((عنيا ويقوؿ الدكتور الطاىر 

   و تفتقػػػػد الػػػػت مواصػػػػفات التػػػػرد والمعالجػػػػة أانيػػػػا تفتقػػػػر  أيضػػػػا   يضػػػػيؼو 
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 . الروائية 
   وويقػػػػوؿ الػػػػػدكتور الطػػػػػاىر عػػػػػف الروايػػػػات المػػػػػذكورة فػػػػػي معػػػػػرض حديثػػػػػ

التػػػابؽ : اف ىػػػذه الروايػػػات ليتػػػت طويمػػػة خ النيػػػا )) التمتمػػػؾ عنصػػػر 
 الحياة والبقاء وتحدي الزمف (( .

ف حتػػػب رأي الػػػدكتور وبالتػػػالي اننػػػا ال نممػػػؾ ) روايػػػة روايػػػة ( حتػػػت اآ
 ( . 26عمي جواد الطاىر )

الطػػاىر غيػػر دقيقػػة عمػػت  المصػػطمحات التػػي أوردىػػامػػا يجعػػؿ  فليػػذا فػػإ
أشػػػػػكاؿ القصػػػػػة أو الروايػػػػػة العراقيػػػػػة كونيػػػػػا مقحمػػػػػة وغيػػػػػر متطابقػػػػػة أو 
متالئمػػػة مػػػ, الواقػػػ, القصصػػػي والروائػػػي فػػػي العػػػراؽ خ ومػػػ, ذلػػػؾ فيػػػي 

وبػذا لػيس كػؿ مادرتػو  خ و الرواية الفرنتػيةأشكاؿ القصة ألمصطمحات 
القصػة أو  -تمثؿ بالضرورة ت (التوربوف في ) مف مصطمحات  الطاىر
 . ة العراقيالرواية 

الػػدكتور  ءفػي معػرض تعميقػو عمػت  را غريبػا   وقػد كتػب نػاظـ توفيػؽ رأيػا   
الطػػاىر خ اذ قػػاؿ فيػػو : )) لػػيس ثمػػة حػػدود أو مصػػطمحات بػػيف القصػػة 
والروايػة خ وانمػا تكتػػب ىػذه االعمػاؿ وفقػػا لمظػرؼ الزمكػاني خ والتػػرعة خ 

 (  25تاف واالشياء (( )وطبيعة الواق, واالن
تػػوء نقػػوؿ اف مػػف أبػػرز اشػػكاالت القصػػة العراقيػػة عنػػدنا تكمػػف فػػي وىنػػا 

فقػػػػداف الدقػػػػة والوضػػػػوح والمتػػػػ ولية النقديػػػػة فػػػػي اتػػػػت داـ المصػػػػطمح خ و 
تحديػػػػد االشػػػػكاؿ القصصػػػػية خ بحيػػػػث تقتضػػػػي الضػػػػرورة ايقػػػػاؼ فوضػػػػت 

أي البػػػػػػد مػػػػػػف خ اتػػػػػت داـ المصػػػػػػطمحات النقديػػػػػػة فػػػػػػي غيػػػػػػر مواضػػػػػػعيا 
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اصػػػػفات وتػػػػمات و صػػػػائص محػػػػددة ومعينػػػػة لالعمػػػػاؿ القصصػػػػية خ مو 
وفػػػؽ وعػػػي نقػػػدي ػػػػػ قصصػػػي عمػػػت واعنػػػي بػػػذلؾ منيجػػػة ىػػػذه االعمػػػاؿ 

كيفيػػة اتػػت داـ المصػػطمح األجنبػػي ودرجػػة اتػػتجابتو لمعمػػؿ متبمػػور بفيػػـ 
 .القصصي 

( فيػػو لػػـ يصػػؿ الػػت  ػػػػ أمػػا عبػػد الجبػػار عبػػاس ) واف كػػاف انضػػج وعيػػا  
االشػػكاؿ القصصػػية خ اذ يقػػوؿ فػػي تعميػػؽ عمػػت ات معينػػة بصػػدد دتحديػػ

  راء الدكتور الطاىر :
)) اف الرواية القصيرة خ ليتت روايػة صػغيرة أو روايػة قصػرت عػف بمػوغ 
الرواية خ بؿ ىي فف قائـ بذاتو يجتاز تمات البناء الروائػي فػي حػدود ال 

اف ذ ال حاجة بو الت ىذا التجاوز خ ولعمو ثمرة ناضجة لالتقإ.  ىايتجاوز 
والتيذيب والتركيز في فف الرواية ال يحوؿ ضيؽ حدودىا دوف الض امة 

 الت مزيد مف العمؽ (( . اف لـ يكف ىذا الضيؽ طريقا   خوالعمؽ والبقاء 
ميرامػػػار ػػػػػ كانػػػت  -الػػػت )) الغريػػػب ػػػػػ رجػػػاؿ فػػػي الشػػػمس  ويشػػػير مػػػثال  

 التماء زرقاء (( . 
 ف ما ي كد عمت رأي عبد الجبار عباس :إ

يحػػػدده  معينػػػا   ذا لػػػـ نقػػػؿ مفيومػػػا  إ محػػػددا   شػػػكؿ قصصػػػي فيمػػػا   اف لكػػػؿ
و المفيـو النقػدي خ واذا كانػت الروايػة القصػيرة ليتػت أنو المصطمح ويعي  

و صػػغيرة خ وال أروايػػة صػػغيرة فػػي رأيػػو خ فنقػػوؿ لػػيس ثمػػة روايػػة قصػػيرة 
و الضػػػ امة خ أنمػػػا ىنػػػاؾ روايػػػة ػػػػػ روايػػػة خ وقصػػػة أنقصػػػد بػػػذلؾ الحجػػػـ 

 قصة قصيرة جدا   صة طويمة خ وقصة طويمة قصيرة خ وا يرا  قصيرة خ وق
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. واف لمثؿ ىذه التحديدات ضػرورات منيجيػة فػي النقػد القصصػي بحكػـ 
ال   فماذا يعني أف يطمؽ بعض القصاصػيف ا  كونيا مصطمحات نقدية خ و 

 ) تتميات أو صفات غير محددة ( عمت ما يكتبوف ؟
 لنقدي ؟أليس في ذلؾ قصور في الوعي القصصي ػػ ا

القصػة القصػيرة الطويمػة ػػػ امتػداد معاصػر لفػف االقصوصػة  أما أف تكوف
أو متػتعاد عمػت  ػط واحػد يضػـ ش صػية  القديـ : وحػدة موقػؼ متطػور

الػػػت ) الشػػػيا  يشػػػير مػػػثال  و  (أو اكثػػػر ) كمػػػا يقػػػوؿ عبػػػد الجبػػػار عبػػػاس 
فينػػا نجػػد المصػػطمحات التػػي خ  ػػر ( ػػػػ مػػا تبقػػت لكػػـ ػػػػ الوجػػو اآوالبحػػر 

لفػػػػف  ردىػػػػا غيػػػػر واضػػػػحة خ فالقصػػػػة القصػػػػيرة الطويمػػػػة ليتػػػػت امتػػػػدادا  أو 
ف مصػػػػػػػػطمح ألذلػػػػػػػؾ االقصوصػػػػػػػة خ وانمػػػػػػػا العكػػػػػػػس ىػػػػػػػػو الصػػػػػػػحيح خ 

رفي لممصػطمح النقػدي : ظػاىرة لشػكؿ قصصػي حاالقصوصة بالمعنت ال
 ( .25) متة ر جدا  

ف ضػػمف  ػػط قصصػػي واحػػد خ وذلػػؾ ألأوردىػػا وال تتوحػػد االعمػػاؿ التػػي 
ومميزاتػػػػو التقنيػػػػة  وو صائصػػػػ هعمػػػػاؿ لػػػػو حػػػػدودكػػػػؿ عمػػػػؿ مػػػػف ىػػػػذه اال

 والفكرية .
 : يضا  أويقوؿ 

ثػار الناضػجة ىػو التػبيؿ الػت ف اتتالؿ قوانيف البناء والتكويف مف اآإ )
التحديػػػػد والتمييػػػػز الػػػػذي ينيػػػػي تذبػػػػذب ىػػػػذا النػػػػوع الوتػػػػط بػػػػيف الروايػػػػة 

 ( .27( ويقصد بذلؾ القصة القصيرة الطويمة ) واالقصوصة
 اتصػػػػػاال  تتصػػػػؿ ز وتحديػػػػد االشػػػػػكاؿ القصصػػػػية متػػػػػةلة يػػػػػالشػػػػؾ اف تمي
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طالؽ التتميات والصفات النقدية ) الفنية إبالمضاميف نفتيا خ ف عضويا  
ف االعمػػاؿ ( كميػػا مشػػروطة بالتطػػابؽ والتوافػػؽ والػػتال ـ مػػ, البنػػاء وتكػػو  

و أو الروائيػػة مػػف الػػدا ؿ خ أي مػػف دا ػػؿ البنيػػة القصصػػية أالقصصػػية 
ف تكػػوف قػػوانيف ) البنػػاء والتكػػويف ( التػػبيؿ الػػت انيػػاء الروائيػػة خ ولكػػف ا

تػط ( بػيف الروايػة واالقصوصػية خ قضػية تكشػؼ عػف و ) النػوع ال تذبػذب
ذلػػػػؾ الف النػػػػوع الوتػػػػط خ والػػػػذي ىػػػػو القصػػػػة القصػػػػيرة  خ شػػػػكاؿ نقػػػػديإ

فػػػػف قػػػػائـ ب صوصػػػػيتو بمػػػػا لػػػػو مػػػػف مواصػػػػفات وتػػػػمات ىػػػػو الطويمػػػػة : 
 وعناصر شكمية ومضمونية .. 

تحديػػػػد الممػػػػا تػػػػبؽ فػػػػي ضػػػػوء المصػػػػطمحات النقديػػػػة خ اف  ونتػػػػت مص
ميػػة وموضػػوعية خ موالتمييػػز النقػػدي بػػيف شػػكؿ قصصػػي و  ػػر ضػػرورة ع

وبالتػػػالي فيػػػذه الضػػػرورة تقودنػػػا الػػػت العناصػػػر وال صػػػائص التقنيػػػة فػػػي 
طويمػػػة قصػػػيرة خ  ـأ قصػػػيرة جػػػدا   ـتشػػػكيؿ القصػػػة تػػػواء أكانػػػت قصػػػيرة أ

انيػػا مصػػطمحات عمػػت فػػي التطبيػػؽ  ف ىػػذه التحديػػدات ال ت  ػػذةبػػ عممػػا  
تنبثػػػؽ مػػػف الوحػػػدة وانمػػػا ف  ػػػارج العمميػػػة القصصػػػية خ مػػػلػػػتقحـ جػػػاىزة 
 ة بالذات . يية المكونة ليذه العممية القصصمالدا 

 
 التجريب والتجديد في القصة العراقية
 

ف مف أبرز اشكاالت التجريب في القصةالعراقية ىػو المجػوء الػت المعػب إ
تاس شكاؿ التي يقاؿ عنيا جديدة وىي باألعض األال اوية في تجريب ب
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عنػػػد  أف نجػػػد الشػػػكؿ القصصػػػي مػػػثال   . ولػػػيس متػػػتغربا  عقيمػػػة شػػػكاؿ أ
ػػػػػجمعػػػػػة            قتػػػػػؿ حكمػػػػػة الشػػػػػامي ( وتػػػػػعد البػػػػػزاز فػػػػػي  ف  الالمػػػػػي فػػػػػي ) م 

) البحث عف طيور البحػر ( وتػالـ العػزاوي قصص) اليجرات ( وبعض 
ؾ ) االمطار ( ومحمػد عبػد المجيػد في ) دماء عمت عنؽ المتاء ( وكذل

) رحمػػػة فػػػي رنػػػا برائحػػػة البنفتػػج ( وغػػػازي العبػػػادي ) الرجػػػؿ الػػػذي ذك  فػػي
مػا  التندباد الثامنة ( وكذلؾ ) ابتتامات لمناس والريح ( وغيػرىـ خ غالبػا  

  الػػػػذي يتػػػػتوعب بدقػػػػة متناىيػػػػة اليػػػػوس الفنػػػػي مػػػػف اليػػػػوس  يشػػػػكؿ نوعػػػػا  
 الفكري . 

      عنػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف مجيػػػػد الربيعػػػػي فػػػػي  ثال  ال   اف الشػػػػكؿ القصصػػػػي مػػػػإ
وفيميا جتد االرض ( وأمجػد ) ألة المدينة( و) عيوف في الحمـ ( و) ذاكر 

) الجبػػؿ االبػػيض ( وفػػي بعػػض قصػػص وتوفيػػؽ فػػي ) الػػثمج .. الػػثمج ( 
ينمو ويتشكؿ بػوعي قصصػي عمػت خ وغيرىـ خ محمود جنداري الجميمي 

  ىـ الػػػػػت اكتشػػػػػاؼ القصػػػػػة .. الػػػػػرغـ مػػػػػف الػػػػػنفس التجريبػػػػػي الػػػػػذي يشػػػػػد
 نموذج .األ

ومعنػػت ذلػػػؾ اف القصػػػة العراقيػػة كمػػػا تبػػػدو لػػػي تعػػاني مػػػف عقػػػدة الشػػػكؿ 
اليوس المرضي في البحػث عػف شػكؿ ب ي خ كما لو انيا مصابةصالقص

 .جديد ليا 
 

 أ ذذ التجريب واشكاالت التجريب :
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 تبادر الت الذىف :يلعؿ أوؿ ما 
 ؟ ػػ مف ىـ القصاصوف التجريبيوف

 ػػ ماىي أتباب تمبية التجريب في القصة العراقية ؟
 ػػ ماىو متتقبؿ القصة التجريبية في العراؽ ؟

متػػار القصػػة نحػػو التجريػػب  يقػػوؿ عبػػد الػػرحمف مجيػػد الربيعػػي معمػػال   •
والبحػػث عػػف االشػػكاؿ الجديػػدة : ) مػػا زالػػت كتابػػة القصػػة عنػػدنا عمميػػة 

: اليويػػػة خ نحػػػف  بحػػػث وتجريػػػب وذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ الوصػػػوؿ الػػػت الشػػػكؿ
 (  متيمػػػػوف باتػػػػتعارة االشػػػػكاؿ االجنبيػػػػة وتعبئتيػػػػا فػػػػي مواضػػػػي, محميػػػػة

(29. ) 
 ىتمامات عراقية ( :اويقوؿ جمعة الالمي في ) •
ف ف تتتػػػاءلوا : لمػػػاذا جػػػزأ القصػػػة كمػػػا ترونيػػػا اآأ))  تتػػػتطيعوف  (2)

. ))... 
 (( . ))  دعونا نتصارح : ىذا الكاتب م تؿ الذىف تقريبا   (1)
 ر  ثػـ تتػاءلوا : لمػاذا يتعػب جمعػة الالمػي أ))  أقرأوا القصة مرة  (3)

 ( 28نفتو خ وقراءه ىكذا ... ؟ (()
م تمفػة   ف جمعة الالمي قػاص تجريبػي خ وتت ػذ انتجريبيػة عنػده أشػكاال  إ

) الفكػػري ( خ بحيػػث اف قفيمػػف اليػػوس الشػػكمي ) الفنػػي ( واليػػوس المػػو 
ف لعبة متقنة في البناء والتركيب مػف الشكؿ التجريبي في قصتو عبارة ع

فػػي التضػػميف واالتػػتعارة مػػف ناحيػػة أ ػػر  خ  ناحيػػة خ ولعبػػة متقنػػة أيضػػا  
   يػػػػػة قيمػػػػػة أحتػػػػػت النيايػػػػػة مػػػػػف  وىػػػػػذا االتقػػػػػاف فػػػػػي المعبتػػػػػيف يبقػػػػػت فارغػػػػػا  
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 قصصية . 
ف الغايػػة مػػف تجريػػب شػػكؿ معػػيف فػػي كتابػػة قصػػة مػػا خ يعنػػي محاولػػة إ

وفػػة خ كػػػةف يتػػػتوعب الشػػػكؿ الموقػػػؼ دوف لم ػػروج بقيمػػػة تقنيػػػة غيػػػر مةل
وعبو فػي نفػس ت مؿ خ بػؿ ويتقػدـ عميػو مػف حيػث الػوعي القصصػي ويتػ

 الوقت .
الموقػػؼ خ ذلػػؾ  تعمػػلػػذا فال مػػؿ الحاصػػؿ فػػي الشػػكؿ ينتػػحب بالضػػرورة 

عاب يتػتإلف لمموقؼ شكمو المحدد خ الشكؿ الذي يةتي كحاجػة دا ميػة أل
 التفاصيؿ والحيثيات الفكرية .

 ؿ تعد البزاز :ويقو  •
 (  1(( ) )) ليس لد  شكؿ تقميدي أو متعارؼ عميو خ وذلؾ ميـ جدا  

ذا لػػـ يكػػف لػػد  القػػاص شػػكؿ معػػيف أو محػػدد خ إونتػػةؿ مػػا أىميػػة ذلػػؾ 
  تجريبي في أتت داـ الشكؿ القصصي؟ رغـ أنو

مػػف غيػػػره فػػي التجريػػب خ فيػػو يعمػػؿ ىػػػذه  ال شػػؾ اف البػػزاز أكثػػر ذكػػاءا  
 ا نتاج الفكار متتوردة :التجريبية عمت اني

)) لتػػػنا نقػػػو  أكثػػػر مػػػف الكشػػػؼ واالدانػػػة .. الننػػػا محػػػاطوف بتركػػػة مػػػف 
 (12االفكار الرجعية والميبرالية وتراث مف المفاىيـ التوداء .. (( )

البحػث فػي ىو  الصػة فكػرة مػا خ لمقصة ف تجريب شكؿ معيف إلذلؾ ف 
كػرة تشػكؿ البػ رة ىػذه الفنجػد خ لذا القصصية  عف شكؿ يتتوعب داللتيا

الرئيتػػػية فػػػي قصػػػص )) اليجػػػػرات (( وبعػػػض قصػػػص )) البحػػػث عػػػػف 
 الطيور البحر ((.
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 ويقوؿ تالـ العزاوي : •
)) ت تمج الفكرة في رأتي .. تتحوؿ أ تالجاتيا الت ص ب .. الػت  (2)

 ضجيج .. (( .
 )) تنمو الفكرة وتنفمت بذورىا لتنمو يانعة مزىره .. (( . (1)
فكػػرة وقػػد نضػػجت عمػػت الػػورؽ .. فتتػػكف اال تالجػػات )) أتػػكب ال (3)

 ( .13وييمد الص ب .. (( )
جػػػػرأ أ)) دمػػػػاء عمػػػػت عنػػػػؽ المتػػػػاء ((  تػػػػواف تػػػػالـ العػػػػزاوي فػػػػي مجموع

القصاصيف العراقيف في مغامرات التجريب : تجريػب االشػكاؿ التػي تعػج 
بالفوضػػػػت الفنيػػػػة خ بحيػػػػث يتحػػػػوؿ لديػػػػو الشػػػػكؿ القصصػػػػي الػػػػت لوحػػػػة 

 لواف توداوية .أط و دية ب طو يتجر 
وفػػػي قصصػػػو لػػػيس ثمػػػة أشػػػكاؿ محػػػددة أو مواقػػػؼ متػػػتقرة خ وقصصػػػو 
عبػػػارة عػػػػف أشػػػػكاؿ مشوشػػػة تنتمػػػػي الػػػػت أفكػػػار ىػػػػي اال ػػػػر  مضػػػػطربة 

 ومعتمة .
ص العزاوي مف أمراض القصػة التػوداوية مطار (( فقد ت م  أما في )) األ

ف تجريػػب ال   انػػو لػػـ يػػت مص مػػإبمعبػػو الديماغوجيػػة خ  خ ولػػـ يعػػد عابثػػا  
شػػػكاؿ لديػػػو متقدمػػػة االشػػػكاؿ ذات المضػػػاميف الفارغػػػة خ ورغػػػـ ذلػػػؾ فاأل

 مت مفة .مواقفيا ولكف 
مػػػف ىنػػػا  ثرنػػػا أف نتػػػتقريء اشػػػكاالت التجريػػػب عنػػػد ىػػػ الء القصاصػػػيف 

 تباب تمبية . عتبار التجريبية لدييـ ظاىرة مزمنة ألإب
عمػت  تكشؼ قصص تعد البزاز االولت عف أجواء غير واقعيػة مشػكمة •
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ىيئة متتطيالت ومربعات ومقدمات وىوامش يكثر فييا التقطي, والتػرقيـ 
 الت حد اليوس الفني .

كتػب البػزاز   ( 13)) جثتاف عمت رماؿ الجزيرة العربيػة (( ) ةػػ في قص 
 مقدمة ضمف متتطيؿ جاء فييا :

  مػؤلت البيػػت  ضػيؼ . ىمػوـ صػػحراء . وروائػح بػدو .)) بيتنػا يمتمػؾ ال
امػػتؤل رأتػػي .. ر وس مػػف فػػي الػػدار ... برمػػؿ الصػػحراء . بالصػػيؼ [ و 

 زمرنا في الريح .   ػػ حؿ النقاء عندنا .. [ وكنت أبتيج واحمـ ..(( . 
يالحػػظ القػػاريء اىتمػػاـ القػػاص الشػػديد بالتالعػػب المفظػػي خ أضػػافة الػػت 
اتػػػػتعماؿ التتشػػػػكيالت المغويػػػػة المبيمػػػػة وغيػػػػر المترابطػػػػة خ وكثػػػػرة الولػػػػ, 

 نقيط . بةتتعماؿ الت
 يف : تمتدا مفكرتيف والقصة تدور حوؿ 

 ػػ الصحراء رمز النقاء والطيارة واالصالة 
 ػػ المدينة رمز الفتاد والتموث والفوضت 

( محػػاورة ذىنيػػة بػػيف بػػدوي قػػادـ مػػف الصػػحراء وبػػيف 2فػػي مقطػػ, رقػػـ )
       حػػػػاورة تػػػػدور حػػػػوؿ   ػػػػريف يتػػػػكنوف فػػػػي أحػػػػد  دور المدينػػػػة خ ىػػػػذه الم

    ( أي بػػػػػػػػيف التجػػػػػػػػذر واالمتػػػػػػػػداد خ وبػػػػػػػػيف االنقطػػػػػػػػاع الحيػػػػػػػػاة ) المػػػػػػػػوت و 
 والتواصؿ .

 ( زائد .1ومقط, رقـ )
 ( مبيـ .3ومقط, رقـ )
( مركب مف الماضي والحاضر مف  الؿ ضػمير متػتتر 1ومقط, رقـ )
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. ثػػـ يواجينػػا متػػتطيؿ طويػػؿ بعنػػواف ) الحمػػـ ( يكشػػؼ عػػف رجػػؿ يقػػود 
 ذلؾ البدوي الت احد  المقدتات .

 ( يقوؿ فيو القاص :طيؿ   ر بعنواف ) الصحوومتت
ف ف ال أحمػػػػـ . ألأحتػػػػاس غريػػػػب أف عمػػػػي إ)) فػػػػي دا مػػػػي كػػػػاف ثمػػػػة 

 بي مازاؿ يتم, . . ((  .أ.. و البدوي مازاؿ يثرثر
) الحمػػـ ػػػػ  المعػػادالت عمػػت الػػرغـ مػػف اف القػػاص حػػاوؿ اقامػػة تمتػػة مػػف
ف ىػذه إال   إمػوت ( خ الواق, ( و ) الصحراء ػػػ المدينػة ( و ) الحيػاة ػػػ وال

وفؽ موضػوع محػدد خ وليػذا أنتػحبت االفكػار تتشكؿ عمت المعادالت لـ 
 تاس .في األ أيضا  مفكؾ لتصب في شكؿ المفككة 

( نجػد 11فتراضػات ناقصػة وعاديػة فػي مدينػة  ائفػة (( )إػػ وفي قصة ))
 ثالثة أفتراضات يقوؿ فييا القاص :

 . ػػ االوؿ : لو كنت نائما  
خ انيػػا ذات وضػػ, غيػػر  س المفظػػي )) االلػػواف بػػال قعػػر دائمػػا  الحػػظ اليػػو 

خ وجيػػػي ميػػػدور بػػػػيف متنػػػاه خ حيػػػث أنػػػا فػػػػي الغرفػػػة خ المغمقػػػة كالعمبػػػػة 
 ىنا .. (( . االشياء والصور

الحػػظ كثػػرة االقػػواس )) فانػػا اكتػػب (( و )) أنػػا احمػػـ (( و )) بػػؿ أحػػاوؿ 
 ف أناـ (( ... الا .أ

البطػػؿ يػػذوب فػػي ال يانػػة والمػػوت واالنييػػار خ و  ػػػػ الثػػاني : لػػو كنػػت يقظػػا  
 والدمار .

ػػػػػ الثالػػػث : اال تبػػػاء فػػػي تػػػنبمة خ وحػػػوار متالحػػػؽ يتضػػػمف فكػػػرة القػػػاء 
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دا ػػػؿ تػػػنبمة خ النػػػو تتػػػبب فػػػي مقتػػػؿ  القػػػبض عمػػػت رجػػػؿ كػػػاف م تفيػػػا  
  ريف الذيف دافعوا عنو .اآ

جممػػػة مػػػف االفتراضػػػات غيػػػر الدقيقػػػة خ  اف شػػػكؿ ىػػػذه القصػػػة ىػػػو فعػػػال  
 لتي تبقت بحاجة الت اثبات صحتيا التقنية .وا

وموطف الغرابة في قصص تعد البزاز ىذه وغيرىا : عبارة عف تمرينات 
كػػـ كونيػػا ال ح تبػػارات يمارتػػيا القػػاص فػػي كتابػػة قصػػة غيػػر مةلوفػػة با  و 

تنتمػػي الػػت أي فصػػيمة مػػف فصػػائؿ االشػػكاؿ القصصػػية . لػػذلؾ فةشػػكالو 
ي ال تصػػػػػؿ بنػػػػػا الػػػػػت اليػػػػػدؼ متعبػػػػػة ومصػػػػػطنعة ومفتعمػػػػػة خ وليػػػػػذا فيػػػػػ

 ( . 16القصصي المطموب في القصة )
( التػػي نشػػرىا فػػي مجمػػة 15وكػػذلؾ قصػػة ))   ػػر عػػاـ .. أوؿ عػػاـ (( )

بةتػػـ ) المراجعػػات ( خ وفييػػا يمجػػة  2871( مػػف عػػاـ 21االقػػالـ العػػدد )
البزاز الت ) التقطي, ػػ المونتاج ( بحيث يتحوؿ لديو الشكؿ الػت تػيناريو 

 غير موح خ متدا ؿ ولكنو غير متفاعؿ .  مكثؼ ولكنو
تناثر أوراقو خ توفكرة القصة تدور حوؿ رجؿ يقب, )) بيف أربعة جدراف خ 

 يومياتو عمت مقاعد الغرفة والمنضدة المتربة الموضوعة أمامو (( .
وعبػػػر ىػػػذه الفكػػػرة يتقصػػػت القػػػاص ) الصػػػفة والموصػػػوؼ ( فػػػي عمػػػاؿ 

 المناجـ ولوف بدالتيـ الرمادية .
كف ما ي  ذ عمت ىذه القصة بالذات ىو أف شػكميا افتػد موضػوعيا خ ول

 حتت النياية . وىذا الموضوع يبقت مت م ال  
كمػا يتػتحيؿ تقطيػ, القصػة الػػت مقػاط, خ رغػـ اف الشػكؿ القصصػي ليػػا 
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غير مضغوط ومنظـ خ ولكف ما ينبغي أف نعرفو عف بطؿ القصة ىو : 
دالت لػػػوف العمػػػاؿ .. لػػػوف أنػػػو مشػػػدود الػػػت المػػػوف الرمػػػادي .. لػػػوف البػػػ

المنػػاجـ .. لػػوف المػػوت .. لػػوف الحبيػػب : الفػػائؽ فػػي غموضػػو كمػػا يػػراه 
ف القيمػػة التشػػكيمية ليػػذا المػػوف تفتقػػد  صوصػػيتيا إالقػػاص خ ومػػ, ذلػػؾ فػػ

 ظاىرتيا ال ارجية .بااليحائية بفعؿ أىتماـ القاص الشديد 
تضػي, وتػط اف القصة عند تػعد البػزاز غيػر تقميديػة خ ولكػف مػا يجعميػا 

الفوضػػػت الشػػػكمية خ كونيػػػا التعتمػػػد التجريػػػب كر يػػػة لمبحػػػث عػػػف شػػػكؿ 
, والت طػػػػػػػيط والتمػػػػػػػويف جديػػػػػػػد بقػػػػػػػدر انتػػػػػػػياقيا وراء التيمػػػػػػػيش والتقطيػػػػػػػ

عمػػػػػت الموضػػػػػوع  تشػػػػػكؿ تػػػػػو  أشػػػػػكاؿ مفترضػػػػػة قتػػػػػريا  كمواصػػػػػفات ال
 القصصي مف ال ارج .

ومعنػػت ذلػػػؾ اف الشػػػكؿ القصصػػػي لديػػػو عبػػػارة عػػػف متػػػاحات ومتػػػافات 
ط والػػػػواف متدا مػػػػة فيمػػػػا بينيػػػػا التػػػػ دي فػػػػي الوصػػػػوؿ الػػػػت شػػػػكؿ و طػػػػو 

 نموذجي لمقصة التجريبية .
عنايػة فائقػة وفي قصص جمعة الالمػي ثمػة أشػكاؿ ىندتػية معتنػت بيا •

ذات طبيعػة قتػرية خ ولكنيا مضغوطة بعدة اشكاالت تقنيػة خ ذلػؾ النيػا 
قػػػػة معقػػػػدة مػػػػف يالتياتػػػػية بطر الموضػػػػوعة تتشػػػػكؿ بحيػػػػث مصػػػػطنعة خ 

محػػػددة تػػػمات ذ يصػػػعب عمػػػت القػػػاريء اعطػػػاء لصػػػنعة القصصػػػية خ إا
فالشػػػػكؿ القصصػػػػي عنػػػػد الالمػػػػي وبػػػػذا خ اليندتػػػػية التقنيػػػػات لمثػػػػؿ ىػػػػذه 

 يحتفظ بالرمز وااليحاء لنفتو خ ولنفتو فقط .
لػػػذلؾ فالتجريػػػب عنػػػد جمعػػػة الالمػػػي  الصػػػة تغريػػػب وترميػػػز فػػػي ىيئػػػة 
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مػػف  ا  بتػػداءإ:  عػػدةعناصػػر وتػػمات اتػػموبية بأشػػكاؿ قصصػػية متشػػابكة 
باالتػػػماء واالقنعػػػة ا  نتيػػػاءا  المػػػزج بػػػيف الصػػػوفية والمقاومػػػة والعصػػػرية خ و 

 المتعددة لمقاص نفتو . 
ت مػو الليػذا قصصػو خ في كما اف الترقيـ والتيميش والتقطي, تمة بارزة 

لديػو القصػة الم لؼ والبطؿ . واحيانا تتحػوؿ  مف المدا مة بيفأية قصة 
 الت ريبورتاج صحفي . 

تتحاشػػت الموضػػوعية التياتػػية عنػػد الالمػػي ولضػػرورة اجرائيػػة خ البػػد أف 
ونكتفػػي باتػػػتقرار الشػػػكؿ القصػػػي عنػػده خ وذلػػػؾ بتػػػبب حػػػدة االشػػػكاالت 

 الفكرية . 
ػػػػ ( التقطيػػػػ, والتػػػػرقيـ 37قتػػػػؿ حكمػػػػة الشػػػػامي (( ) ف  ػػػػػػ تعتمػػػػد قصػػػػة )) م 

 والتضميف :
لمناتبة عزيزي ) باوؿ : يقوؿ الالمي عف حكمة الشاميالتعريؼ اال (2)

انػو يتػير منػذ عشػرات   إال  خ القاريء فيذا االتـ قػد ال يعنػي عنػدؾ شػيئا  
 التنيف خ في شوارع المدينة خ يبحث في قبور الموتت وبيده شمعة ..( . 

ال  إالصػػػػوت التػػػػري ويم ػػػػص فيػػػػو الالمػػػػي حياتػػػػو )) ماعنػػػػدي لكػػػػـ  (1)
ييػا فكػاف مػرأة وذاب فإالماضي أحكيو تطورا كفاجعة خ عػف رجػؿ أحػب 

 جزا ه القتؿ (( .
حفمػػة التػػةبيف ومم صػػػيا )) أعرفػػوا ىػػذه الحقيقػػػة . لقػػد مػػات حكمػػػة  (3)

الشػػامي مػػف أجمنػػا .. قولػػوا ىػػذه الكممػػات لكػػؿ النػػاس وأجعمػػوا مػػف موتػػو 
 قضية لكتبنا القادـ (( .
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 مقط,  متة أصوات :الويتضمف ىذا 
 ( ماذا نقوؿ النفتنا .. ؟2صوت )
 تجدا ىنا .( أقيموا لو م1صوت )
 ( صار قضية .. صار قضية .. 3صوت )
 ( أجمعوا ماكتب في كتاب .1صوت )
( ))  ىػػـ .. أنػػا ..  ىػػـ أقػػوؿ ..  ه .. ياحكمػػة الشػػامي .. يػػا 6صػػوت )

. )) ..   ..   .. 
التعريؼ الثاني ما قالتو العرافة خ وما قالو االب عػف حكمػة الشػامي  (1)

 ... الا . خ وكذلؾ ما قالو الشامي نفتو لونتو
النػػذير )) اييػػا الػػذيف تعرفػػوف الجوانػػب اال ػػر  مػػف ىػػذه القضػػية .  (6)

 ف ل يػػػؿ اهلل اف  " قمبػػػوا عمػػػت تقاليػػػد الػػػديف المتػػػوارتطيػػػروا نفوتػػػكـ وان
 و ف لمرىبة اف تزوؿ (( . "تركب 

حوار غيػر منتػو فػي تػوؽ الحػارة : وفيػو تتػا الت عػف مقتػؿ حكمػو  (5)
 الشامي .

وط االتاتية في الشػكؿ القصصػي الػذي أتػت دمو ىذه ىي مجمؿ ال ط
 جمعو الالمي في البحث عف قتمتو .

حكمػػة الشػػامي كبػػ رة مركزيػػة فػػي ىػػذه  ولكػػف مػػا ييمنػػا ىػػو كيػػؼ تشػػكؿ  
 القصة بالذات ؟

ف  الش صػػيا   أمػػا جمعػػة الالمػػي فيػػو يت ػػذ مػػف حكمػػة الشػػامي قناعػػا   خ وا 
خ بحيػػػث  متمتػػػ عمػػػت غيػػػر خ ويػػػةتي ىػػػذا القنػػػاع أتػػػما  كػػػاف داال  عميػػػو 
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الػػػت رمزيػػػة طوطميػػػة خ رغػػػـ انػػػو لػػػـ يعبػػػر عػػػف ش صػػػية محػػػددة يتحػػػوؿ 
ع . التتػػػػتري ( و) ابػػػػراىيـ  وواضػػػحة خ وىػػػػذا مػػػػا ينطبػػػػؽ أيضػػػا عمػػػػت )

 ) جماؿ الديف أبو يتار ( ... وغيرىـ . العربي ( و
نتػة الميػؿ فػي غرفػة اآ أغرب شكؿ قصصي خ فقد تمثؿ في قصػة ) أما

مت أنصاؼ دوائر مكتوبة تشير الت دائرة اعماؿ ( التي تعتمد ع19)ـ( )
 يومية . 
نتة )ـ( )) وم, ذلؾ فةنا حيف أتحدث ضػمف الػدائرة عػف الػدائرة تقوؿ اآ

ي يخ كما يريدني الم لؼ خ أشعر بالعطؼ عمت القػراء والنقػاد وا تصاصػ
ذ مػػػا فيمػػػوا الػػػدوائر عمػػػت غيػػػر حقيقتيػػػا خ انيػػػا دوائػػػر خ دوائػػػر إاالدب خ 

 (( .ودوائر فقط 
خ نقػوؿ اف  وقبؿ أف نتتمر في اتتقراء تفاصيؿ ىذه المعػب ال اويػة جػدا  

) االحبػاط التياتػي ( خ   الالمػي القصصػية ال تتجػاوز موضػوعةتجربة 
اف االشػػكاؿ القصصػػية التػػي اتػػت دميا فػػي نقػػؿ أو فػػي تجتػػيد ىػػذه  ال  إ

ؾ التجربة لمقراء تجاوزت م تمؼ الحدود والمواصفات الفنية في تتػويج تمػ
 التجربة الفاشمة خ والتي البد مف تجاوزىا بعد أف أصبحت متتيمكة تقنيػا  

 .وفكريا  
نتة )ـ( فنشير بالتمميح الت أشكاؿ وىيئػات وصػور ونعود  الت غرفة اآ

واشػػباح مشػػحونة بػػاليوس النفتػػي والجنتػػي خ أمػػا حالػػة االنتػػة المػػذكورة 
 تمؾ الدائرة فيي :شرنقة في 

         : تتوضػػػػػػح حالػػػػػػة غيػػػػػػر طبيعػػػػػػة بػػػػػػيف )ـ(  النصػػػػػػؼ االوؿ مػػػػػػف الػػػػػػدائرة
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نمػػػر  مػػػف جيػػػة خ وبػػػيف) ىيفػػػاء ( وىػػػي ش صػػػية لػػػـ تػػػرد فػػػي القصػػػة و
 . مف جية أ ر  صغير 

 ػػػر لمػػػدائرة : حالػػػة عاديػػػة لػػػد وؿ )ـ( الػػػت الربػػػ, االوؿ مػػػف النصػػػؼ اآ
دائرة عمميا بصورة محكومة بالعرؼ وااللتزاـ االجتماعي واال القي رغـ 

 .أنيا منحرفة 
الرب, الباقي مف الدائرة : ثمة حمـ شػاىدتو االنتػة ) عميػاء ( وىػي أيضػا 

))  ػش صية طارئة لـ ترد في القصة . ىذه االنتة تتحدث عػف حمميػا لػ
لػػـ تػػرد عمييػػا خ بػػؿ ظمػػت عيناىػػا مشػػدودتيف  ةال   اف اال يػػر إىيفػػاء (( خ 

 ( .19الت عيني االنتة )ـ( )
 يتت دميا جمعة الالمي  الية تماما   التي ةف االشكاؿ القصصيإف وا يرا  

الػػػداؿ نيػػػا غيػػػر منطقيػػػة فػػػي توظيػػػؼ وذلػػػؾ أل خمػػػف أيػػػة قيمػػػة جماليػػػة 
 ( . 18القصصي لمموضوعة التياتية ) 

أمػػػا تػػػالـ العػػػزاوي خ فقػػػد انتقػػػؿ أو تحػػػوؿ مػػػف اشػػػكاؿ الترميػػػز والتغريػػػب 
والفنتازيػػا فػػي قصصػػو االولػػت )) دمػػاءعمت عنػػؽ المتػػاء (( الػػت اشػػكاؿ 

مم ىػا التقطيػ, والتػرقيـ والتيمػيش فػي قصصػو الثانيػة )) االمطػار  جديدة
( ))36. ) 

وقصصو ىذه تكشؼ عف تقنيات مركبة كما لو انيا مصػطنعة خ اضػافة 
و موضػػػػوعاتيا المت مفػػػػػة عػػػػف عصػػػػػرىا خ والتػػػػي ىػػػػػي أالػػػػت مضػػػػػامينيا 

معايشات منتو ة مف  ثار القصة في مرحمػة الواقعيػة التقميديػة التػاذجة 
. 
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رة الغريبػة فػي متػار تػالـ محمػد العػزاوي ىػو التحػوؿ الحاتػـ مػف والظػاى
فية الت منطقة تجريب امنطقة تجريب االشكاؿ الكافكوية والكاموية والمور 

ي ليس ثمة ما يشير الت منطقة أاالشكاؿ المونتاجية المتطحة لمواق, خ 
 ىذا التحوؿ مف التريالية الت االنطباعية المبتذلة .

فصيؿ قصة )) الرجػؿ الػذي ييػو  ركػوب الباصػات وتوؼ نتتقريء بالت
 تشكؿ مف المكونات التالية :ت( وىي 32(( )

 ( صفحة .29تق, القصة في ) (2)
 ( لقطة .16عدد المقطات ) (1)
 ( مالحظات .6عدد المالحظات ) (3)
 ( قطعات .6عدد القط, ) (1)
 ( عناويف .8عدد العناويف الفرعية ) (6)

ئؽ بػػاص يعػػاني مػػف الكبػػت نتيجػػة الحرمػػاف حػػوؿ تػػافكػػرة القصػػة تػػدور 
الجنتػػي خ ومػػف البػػ س نتيجػػة القتػػوة المعيشػػية خ ليػػذا فيػػو يجػػد لػػذة فػػي 

خ ىػػػذه مػػػف ناحيػػػة  -مراقبػػػة االوانػػػس والتػػػيدات الصػػػاعدات أو النػػػازالت 
ومف ناحية أ ر  تتضمف القصة ىموما فردية مذابة في ىموـ اجتماعية 

) االجتماعيػػة ( مػػف  ػػالؿ ركػػاب  وت كػػد القصػػة عمػػت الفػػوارؽ الطبقيػػةخ 
الدرجة االولت والثانية في الباص خ ومف ثـ ال تحتمػؿ فكػرة القصػة اكثػر 

يثيػػر فينػػا التػػ اؿ خ فإنػػو أمػػا الشػػكؿ القصصػػي مػػف ىػػذه المعاينػػة خ مػػف 
 التالي :

مثػؿ ىػذا الحشػد اليائػؿ مػف التقطيػ,  ىؿ كانت فكػرة القصػة تتطمػب فعػال  
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 والرئيتة ؟والترقيـ والعناويف الفرعية 
اف شػػػكؿ القصػػػة يتجػػػاوز فكرتيػػػا الػػػت حػػػد غيػػػر معقػػػوؿ مػػػف الضػػػ امة 
التشكيمية الفارغة خ والتي تشير بػال شػؾ الػت  ػواء الموقػؼ القصصػي . 

لػػيس ميمػػا اف تكػػوف القصػػة متقدمػػة مػػف حيػػث الشػػكؿ القصصػػي خ بػػذا و 
وضػعيا أنمػا الميػـ ىػو الموضػوعة القصصػية خ الموضػوعة التػي ينبغػي 

. ومػػ, ذلػؾ فػػةف مػػا ي  ػذ عمػػت قصػػة  الفنػي لمقصػػة تشػػكيؿفػي متػػتو  ال
العزاوي خ أنيا تت ذ الموضوعة القديمة المتتيمكة مادة ليػا خ ىػذه المػادة 

 ( .33مصوغة بفنية تجريبية مجيدة )
 وفي قصص غازي العبادي ثالثة م شرات أتاتية : •
لػػيس ثمػػة اشػػكاؿ قصصػػة فػػي قصػػص )) رحمػػة التػػندباد الثامنػػة ((  (2)

 مة بةطر تقنية خ بؿ تمتمة مف ال واطر الرومانتية واالنتانية .محك
بتتػػػػامات لمنػػػػاس والػػػػريح (( ثمػػػػة اشػػػػكاؿ مقطعػػػػة ا وفػػػي قصػػػػص )) (1)

 ومرقمة الت حد مذىؿ .
يػػي مػػزيج فخ قصػػص )) فنجػػاف قيػػوة لزائػػر الصػػباح (( أشػػكاؿ أمػػا  (3)

 مف م ثرات كافكويية يائتة .
( لػػيس فػػي تقطيػػ, 31 متػػة (( )فػػي قصػػة )) لقػػاءات ومشػػكمة الشػػكؿ ػػػػ 

نما في كثرة العناويف الفرعية التي تقطػ, بػيف امحتويات ىذه المقاءات خ و 
 .القصصي انتيابية التعبير   ر حيف و 

ذ تػػػػدور حػػػػوؿ رجػػػػؿ قػػػػروي مػػػػف خ إلػػػػذلؾ نجػػػػد اف فكػػػػرة القصػػػػة ناضػػػػجة 
الجنوب يةتي الت المدينة بغية تتب, أ بار ولده الذي انضػـ الػت الفػدائيف 
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أف أكمػػؿ  دمتػػو فػػي الجػػيش خ ومػػف  ػػالؿ ذلػػؾ فاالمنيػػة التػػي تشػػد بعػػد 
أىمػػو لعرتػػو لػػـ تكتمػػؿ خ اذ يتتشػػيد خ وتبقػػت ) جاتػػمية ( التػػي تزوجيػػا 

. ولكف  أرممة خ وكذلؾ أ واتو ال مس الوحيدات وحاالتيف ال مس ايضا  
المقػػػاط, ال متػػػة خ وكػػػذلؾ التقطيػػػ, ال ماتػػػي لال ػػػوات ػػػػػ  م ػػػؿ بنيػػػة 

 أصػػػػبح مػػػػف الوضػػػػوح اف ىػػػػذا التشػػػػكيؿ كػػػػاف مفروضػػػػا   لفكػػػػرة خ بحيػػػػثا
 عمت الفكرة القصصية .  ومقتورا  

ػػ وفي قصة )) دفاع متة ر عف قضية عادلة  ترتيا فػي زمػف عصػيب 
تتػػعة  وبتػػبب تقطيػػ, ىػػذا الػػنفس الػػت خ ( نفػػس تجريبػػي طويػػؿ 31(( )
 .أد  الت تفكيؾ محتو  الداللة  خ مقطعا   عشر

 يقوؿ القاص : وفي مقط, ) مم ص القصة (
(( ونتػةؿ : ماجػدو  ىػذا  ) مف االفضؿ لو أتت مصيا القاريء بنفتو  

 ( ؟  وما معناه ؟  انو زائد بالتةكيد .) المم ص
ف إ ػػتالؿ كبيػػر فػػي مقػػاييس ىػػذا الػػزمف العصػػيب (( فػػإ واذا كػػاف ثمػػة ))

الشػػكؿ القصصػػي فػػي ىػػذه القصػػة بالػػذات يعػػاني مػػف  مػػؿ اكبػػر خ ىػػذا 
تمزيػؽ النتػيج مزيػد مػف الليػوس الفنػي الػذي يػدف, الػت ال مؿ يكمػف فػي ا

 القصصي . 
التغريػػػب والتجريػػػب )) تنػػػزع نحػػػو المعػػػب بوكػػػذلؾ قصصػػػو التاليػػػة التػػػي 

حكايػػة ليػػػؿ لمصػػغيرة بدريػػػة ػػػػ أحػػػداث حػػػارة بربػػارة كمػػػا يروييػػا رجػػػؿ فقػػػد 
 اتزانو (( وغيرىا .

غػـ انيػا وينطبػؽ قولنػا أيضػا عمػت قصػص )) رحمػة التػندباد الثامنػة (( ر 
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 اليػػة مػػف التقطيػػ, والتػػرقيـ خ والتػػي التعتمػػد عمػػت شػػكؿ قصصػػي متميػػز 
 .بعناصر أو تمات أتموبية أو نمطية محددة 

 ب ذذ التجديد وظواهر التجديد :
أف ذا كانػػػػت اتػػػػباب تػػػػمبية التجريػػػػب فػػػػي القصػػػػة العراقيػػػػة تكمػػػػف فػػػػي إ

 فإخ فػػات القصصػػية تػػتجابة لنػػوع وطبيعػػة الموضػػوعإةِت تػػلػػـ األشػػكاؿ 
وترابط قائمة عمت انتظاـ في القصة العراقية األ ر  مف ظواىر التجديد 

تقنيػػة  اتحاجػػأنيػػا جػػاءت إتػػتجابة لتػػمات االشػػكاؿ القصصػػية كمػػا لػػو 
 عات القصصية .و تتيعاب الموضإل

الت االشكاؿ القصصية يقوـ عمت كيفية تحوير التجريب ومعنت ذلؾ اف 
خ وبالتػػػالي االجتماعيػػة ليمػػـو و االنفتػػية أعانػػاة متػػتيعاب الفنيػػة إلر   

مػػف  ػػالؿ الموضػػوعة القصصػػية كيفيػػة جتػػدنة : تكمػػف فػػيفالعمميػػة ىنػػا 
 الشكؿ القصصي .بدينامية ضبط قواعد المعب 

مػف ىنػا نجػػد بعػض االشػػكاؿ القصصػية رغػـ التػػرقيـ والتقطيػ, والتيمػػيش 
متقدمػػة فػػي التشػػكيؿ الفنػػي خ بحيػػث اف القػػاص يعػػي خ فيػػي التػػائد فييػػا 

 التركيبة القصصية . تحوير  وأماذا يمجة الت تحديث البنية بعمؽ ل
 تئؿ القاص عبد الرحمف مجيد الربيعي : •
)) فػػي قصصػػؾ تتػػرؼ فػػي التقطيػػ, .. وتكثػػر مػػف تػػت داـ العنػػاويف   

الثانويػػة .. ىػػؿ ىػػو تكنيػػؾ تتطمبػػو حبكػػة القصػػة ومونتاجيػػا واشػػتراطاتيا 
والحبكػة بػنفس واحػد  الفنية .. أو ىو عجػز عػف مواصػمة تصػعيد الحػدث

 ومتار متصاعد حتت الذروة اال يرة في العمؿ الفني ؟ (( . 
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 وقد أجاب الربيعي :
تػت داـ العنػاويف الفرعيػة ىمػا إ)) اف االتراؼ في التقطيػ, واالكثػار مػف 

جتيػػػادي الفنػػػي خ وىػػػي متػػػةلة  اصػػػة بػػػي خ انيػػػا تعطػػػي فػػػي إجػػػزء مػػػف 
مػئف ليػذا النػوع مػف التكنيكػؾ النتيجة القيمة التشكيمية لمقصة خ وانني مط

. ثػػػـ اننػػػي أقػػػوؿ بػػػةف القصػػػة ليتػػػت بالضػػػرورة أف تحػػػوي عمػػػت تصػػػعيد 
خ  لحػػدث أو عمػػػت حبكػػة . انيػػػا قػػد تقػػػدـ ػػػػ كػػػؿ ىػػذا وقػػػد ال تقدمػػو ايضػػػا  

عند حػدث  الميـ في االمر أف تكوف بالنتيجة مقنعة . قد ال أتوقؼ كثيرا  
خ  تػرد الحبكػة اطالقػا  واحد التػجؿ مجموعػة أحػداث أو حػاالت . وقػد ال 

 ؿ لمقػػاريء التػػيؿ أحيانػػا  فتصػػبح القصػػة لوحػػة أو شػػريحة مػػف حيػػاة ي ي ػػ
انيا مقدمة بحيادية وفوتوغرافية خ لكف القاريء الواعي قد يربطيا بالر ية 

 ( .36العامة لمكاتب (( )
زاؿ المفيػـو القصصػي لمتجريػب غيػر واضػح خ عممػا بػةف فماخ وم, ذلؾ 

كثػػر مػػف ممارتػػة م تبريػػة يمارتػػيا القػػاص عمػػت فكػػرة التجريػػب ليتػػت أ
شػػكؿ مػػف االشػػكاؿ القصصػػية خ والػػذي قػػد يشػػكؿ اتػػتجابة تقنيػػة منطقيػػة 

شػكؿ خ وىػذا يتوقػؼ عمػت مػد  قػوة حيويػة يمموضوعة القصصية أو ال ل
 لشكؿ القصصي كمحصمة متةثرة بالواق, وم ثرة فيو .ا

ليػػذا فالشػػكؿ  لتجديػػد خفالتجريػػب عنػػد الربيعػػي يكتتػػب صػػفة اخ مػػف ىنػػا 
و بتجربػة أمصطن, أو مفتعؿ أو مفترض بممارتة  عنده غيرالقصصي 

م تبرية خ وأنما يتشكؿ ببتاطة متناىية خ وىذا ما يجعػؿ اليػـ التجديػدي 
 عمت الدواـ في قصصو . حاضرا   في ذات الربيعي ىما تشكيميا  
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         ( 35فػػػػػػواه ( وىػػػػػػي قصػػػػػػة طويمػػػػػػة قصػػػػػػيرة ) يبػػػػػػدأ الربيعػػػػػػي قصػػػػػػة ) األ
 مػػس الػت بػػ )) وقػائ, يػـو مػف تمػؾ االيػػاـ (( حيػث تتػحبنا ىػذه الوقػائ, 

 ش صيات شعبية : 
ػػػػػ أبػػػو زىػػػرة : ويقػػػوؿ عػػػف نفتػػػو )) أبػػػو زىػػػرة أحتػػػف مصػػػور خ تػػػتوديو 

تػػػي أحمػػػؿ الكػػػاميرا أيجػػػار خ كممػػػا ضػػػجت وداخ ر إشػػعبي خ ال دكػػػاف وال 
 ذلؾ . عمت كتفي وألؼ التتارة وأودعيا في ال اف 

)) لمتػػػادس وتوقػػػؼ عقمػػػي (( وىػػػو  ويقػػػوؿ عػػػف نفتػػػو أيضػػػا   ػػػػػ حمػػػداف :
 موزع بريد .

 جات .اػػ تمير : صاحب در 
 ػػ حمودي : قصاب .

 ػػ صاحب : شرطي متقاعد .
وىػـ كميػػـ ))  متػػة رجػػاؿ ال يتناتػػبوف فػي الطػػوؿ وال فػػي المػػوف وال فػػي 

 يوحدىـ جميعا ىو دكاف العرؽ .ماولكف المبس (( 
الحاديػػػػػث الجػػػػػادة  باالحاديػػػػػث التػػػػػا رة عػػػػػف وعمػػػػػت التػػػػػنتيـ تتػػػػػدا ؿ ا

 وضاع والثورات واالحداث .. الا .األ
شػػكاؿ إو أوىػػذا مػػايتعمؽ بالتشػػكيؿ االوؿ لمقصػػة خ بحيػػث النشػػعر ب مػػؿ 

ف ال طػوط البيانيػة لمشػ وص االربعػة تنتػاب في ىػذا التركيػب خ ذلػؾ أل
 .اعتيادي  بةيقاع

ية (( فيقػػػدـ لنػػػا فيػػػو أمػػػا فػػػي التشػػػكيؿ الثػػػاني )) قػػػراءة فػػػي أوراؽ ش صػػػ
تمتػػػة مػػػف التتػػػجيالت الوثائقيػػػة الحيػػػة بمػػػا يتصػػػؿ بكػػػؿ ش صػػػية مػػػف 
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 ترار .أالش صيات مف ظروؼ ومعمومات و 
 وفي ت اؿ متقدـ عمت النياية :

   " العػرؽ " وعنػد االجابػة ي كػد عمػت ؛ جتم, ىوالء الرجاؿ ؟ (( إ)) كيؼ 
بعػض خ وكػذلؾ  ) الوحدة االتاتية ( التي تػربطيـ بعضػيـ الػتبوصفيا 

يتقصت العالقات االقدـ بيف حمداف وأبو زىرة خ ولعؿ أىـ واقعة تجعميػـ 
يتػػػػذكروف ويتنػػػػدروف بعالقػػػػتيـ ىػػػػي )) حكايػػػػة رجػػػػاؿ الشػػػػرطة والتػػػػجناء 

 الياربيف (( .
ي وفػػي مقطػػػ, )) الحػػزف المريػػػر (( يحقػػؽ فيػػػو القػػاص ضػػػربة مفاجئػػة فػػػ

بتػػبب الػػرفض  ومتكػدرا   ( م مػػورا  عالقػة ش وصػػو .. حيػث كػػاف ) تػمير
فاجعػػة  الػػذي قوبػػؿ بػػو مػػف قبػػؿ والػػد الفتػػاة التػػي تقػػدـ ل طبتيػػا خ وأ يػػرا  

)) ظػػػؿ تػػمير يرقػػػب النيػػػر فػػي جريانػػػو الصػػامت المجيػػػوؿ خ ثػػػـ تػػمير 
 .  م, ثيابو وأنترب في الماء ببطء خ ولكنو لـ ي رج منو ثانية ((

 وفي )) تتا الت تبحث عف أجوبة (( يطرح فييا القاص :
 :)) ت اؿ 

 ػػ وىؿ أتتمروا عمت جمتتيـ الميمة تمؾ ؟
 جواب :

 يات أ ر  (( .ا. كاف موت تمير أيذانا ببد ػػ ابدا  
 وبالتالي يتفرؽ كؿ منيـ .

فواه (( لـ تعتمد الترد المباشر لالحداث خ لكنيا أعتمدت ف قصة )) األإ
مػ, ديناميػة عمت المجم, الحبيس مف االحداث خ بحيث انيا كانت تنمػو 
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 .اث بوعي قصصي االحد
مف حيث التقنيػة  ما يجعؿ الشكؿ القصصي لػ )) االفواه (( متقدما   لكفو 

التقػػديـ القػػائمـ عمػت كونػو أتػتوعب الموضػػوعية القصصػية رغػػـ التقطيػ, 
والتة ير خ االمتداد والتقمص في االحداث خ مما كشؼ عف قدرة تشكيمية 

 .تنمو وتتشكؿ بفاعمية دينامية فائقة في جعؿ القصة 
ذا كػػاف ثمػػػة اعتػػراض عمػػػت تمػػؾ التتػػػا الت التػػي تبحػػػث عػػف أجوبػػػة ػػػػػ ا  و 

ف ما يجعػؿ ىػذه النيايػة إعمت أنيا زائد في نياية القصة كما تبدو لنا خ ف
ديء مػػػف جديػػد مػػػف حيػػث تنتيػػػي )) كػػاف مػػػوت تػػضػػرورة فعػػال كونيػػػا تب

  ر  (( .أيذانا ببدايات إتمير 
( قصػػػة 37موحشػػة (( )فقػػد كتػػب عمػػت )) االيػػاـ الخ أمػػا احمػػد  مػػؼ  •

نػػو ينقػػؿ إورغػػـ ذلػػؾ فأي قصػػة طويمػػة قصػػيرة خ طويمػػة ولكنيػػا قصػػيرة خ 
بداياتػو التػابقة فػي ) نزىػة مواضعة جديدة عػابرة لتجربتو القصصية الت 
يتعامػػػػؿ الوؿ مػػػػرة مػػػػ, القصػػػػة الطويمػػػػة خ حيػػػػث (  فػػػػي شػػػػوارع ميجػػػػورة

ية القصػػيرة التػػي يتػػوازف فييػػا الشػػكؿ القصصػػي مػػ, الموضػػوعة القصصػػ
 عمت  ط واحد . 

ولعػػػؿ مػػػا يجعػػػؿ تجربتػػػو ىػػػذه متقدمػػػة مػػػف حيػػػث الػػػوعي التقنػػػي ػػػػػ كونيػػػا 
الحػوار الػذي  عمػت متػتو  خ و صوصػا  بحتاتػية جماليػة جديػدة  تشكؿت

حتاتية إيت ذ في قصتو داللة رمزية لولبية تتعمؽ الواق, والمت يؿ منو ب
 مرىفة . 

 ت ميػػػػة لمشػػػػعور الػػػػفػػػػي المقطػػػػ, االوؿ : يتػػػػير الحػػػػدث مػػػػف الوحػػػػدة الدا
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 الوحدة ال ارجية لممكاف :
 )) قالت الفتاة النحيمة :

 ػػ ىؿ تقوؿ انؾ فقدت أمؾ خ منذ طفولتؾ ؟ 
 ػػ قمت ليا ىذا واضح جدا 

 ػػ وأنما : أعني أنت وأبوؾ تعيشاف توية في ىذا البيت 
 ػػ قمت ليا : كما تعرفيف . ىؿ المرأة التي شاىدتيا ىذا اليـو ىي أمؾ ؟ 

 التةكيد .. ماذا تعتقد ؟ ولكف قؿ لي . كيؼ فقدت أمؾ ؟((ػػ ب
 : مثاؿ   رو 

 )) قمت ليا : كيؼ تعرفت عمت ىذا المكاف ؟
 قالت  الؿ ضحكة م نوقة :

 جاء بنا ابف  التي قبؿ ثالثة أتابي, 
  قمت ليا : ىؿ يزوركـ دائما  

 معنا  قالت : يكاد يكوف تاكنا  
 ػػ يتكف معكـ ؟

 ه في البيت (( .أرا قالت : دائما  
خ وىػػي الشػػعورية ىػػذا الحػػوار يكشػػؼ عػػف نقػػاط التقػػاء وتضػػاد شػػعورية 

وترة بقػػو   فيػػة تقػػود االحػػداث الػػت تػػ( م ولوجيػػةعبػػارة عػػف حالػػة ) درامات
 بشعرية الالوعي االنتاني . منطقة مشحونة

أما منشػة ىػذه العالقػة المتبادلػة بػيف الفتػت والفتػاة فتػاتي كمتػنفس لعالئػؽ 
 نتاني .إني مف  مؿ أوعطب  ر  تعاأ
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ممػػب بػػالبوح وفػػي المقطػػ, الثػػاني : ثمػػة حػػوار يت ممػػو صػػمت ثقيػػؿ ولكنػػو 
خ  تتػػػتمر تتػػػا الت االب بينمػػػا االبػػػف صػػػامتا  حيػػػث خ بػػػيف االبػػػف واالب 

وىػػػػذه التتػػػػا الت  الصػػػػة اتػػػػترجاع لتػػػػر مفقػػػػود خ ولكػػػػف مػػػػايقط, ىػػػػذا 
خ وقد  وي متتغيثا  كاف يع )) وغالبا   التترجاع ىو قطار التاعة التابعةا

خ   خ ومػف بعيػد أتػم, صػوتا يػةتي الػي   يتة ر بض, دقائؽ خ ولكنػو يػةتي
مضػي مػف يو  الغريب ... (( أشارة الػت مايػةتي الت تحر المتاء مشدودا  

 . العميؽالوعي في قاع  الحياة خ ويبقت مترتبا  
)) تر أمو (( ىذا التر الػذي يشػده الػت بيف االبف واألب ىي اف العقدة 

 رارة الماضي .م
قػػاؿ لػػو أبػػوه انيػػا كانػػت تحػػػب التػػاجر قبػػؿ زواجػػو منيػػا خ وكمػػا يقػػػوؿ : 
أغراىا بثروتو / وكذلؾ تمػؾ التتػا الت القاتػية الموقعػة التػي تتػحبو ىػو 

 حد  قريباتو .إأنيا تو   لـ يقؿ ليا شيئا  لكف والفتاة خ و 
التػي وفي المقط, الثالث : يتتمر االب في الحديث عػف زوجتػو اال يػرة 

 ماتت بالتؿ خ وكذلؾ عف زوجتو االولت :
غيػػري / ػػػػ قالػػت نعػػـ . أنيػػا تحػػب ذلػػؾ  )) فاتحتيػػا اف كانػػت تحػػب رجػػال  

 . : الصيرفي ؟ (( الرجؿ / ػػ قمت ليا منفعال  
ويكتشؼ االبف اف المرأة التي زارتو خ والتي تحدثت عنيػا الفتػاة ىػي أمػو 

 .خ وكانت تجيء اليو  فية أو مت فية لر يتو 
وذات ليمػػة زارتػػو فػػي البيػػت أمػػرأة فػػي االربعػػيف خ وقػػد حدثتػػو ىػػذه المػػرأة 

 عف القضية بوضوح :
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وقبؿ أف أتزوج منو خ كاف التاجر قد قرر  طبتػي مػف أبػي خ لكػف أبػاه ) 
طمػب زواج ابنػو منػي ولػـ يكػف باتػتطاعتي ياحبػة عينػي أف أبػوح به ةفاج

 ( . بتري
 : وتتاب, أيضا  

 يقتؿ أبي (( .)) قرر أف يشترني أو 
يالحػػظ القػػاريء نقطػػة التقػػاط, بػػيف االب واالـ فػػي الحػػديث عػػف قضػػية 

خ واالـ التػػي تزوجتػػو مكرىػػة خ  الحػػب والػػزواج ػػػػ االب الػػذي تزوجيػػا قتػػرا  
غيػره خ والنتيجػة : أبػف فقػد طعػـ االبػوه  النيا لػـ تحبػو وانمػا أحبػت واحػدا  

 بيف االبويف . واالمومة بتبب انعداـ التكاف  واالنتجاـ والتآلؼ
 ـ :وفي المقط, الراب, : يتعمؽ الحوار بيف االبف والفتاة حوؿ األ

 غيره ؟ أصحيح  انيا أحبت رجال  ) 
 ىي ؟ ف  ػػ  قمت م  

 غير أبيؾ . قالت : أعني أمؾ ىؿ أحبت رجال  
عػػف  ا  صػػر ت : كػػذب ( اشػػارة الػػت رد الفعػػؿ االجتمػػاعي القاتػػي وتعبيػػر 

 االلـ النفتي العميؽ .
 :الب أما ا

) أمػػا انػػي تػػةفاجئؾ بتػػفري خ وأمػػا تػػتفاجئني ىػػي بزيػػارتي ليػػا . ربمػػا  
 ( . تةطرؽ بابيا ذات يوـ وربما تةتي أنت الت البيت فتجده  اليا  

 أما االبف :
ذ لػػـ يعػػد فػػي إ)) تعػػذبني االقامػػة عنػػدىا خ كمػػا تعػػذبني االقامػػة ىنػػاؾ .. 
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ف ىو  القمب يظؿ حد منيما خ غير اتوري أف أنحاز بيذه التيولة أليم
 (( .  وعنيدا   قاتيا  

العالئػؽ الش صػية  ؼوتكشؼ لنػا النيايػة عػف قػوة ربػط جدليػة بػيف م تمػ
 مد ؿ القصة : ئفي القصة خ ومنيا يبتد

قصي مف ركف الشارع الكبير خ ىناؾ كانت تقؼ وحيػدة ل)) في الطرؼ ا
اف ثمػة ظر قدومي الييػا خ غيػر تف وراحت تنانيا رأتني اآ  ؿ الي  خ و ي  
 ر خ تقدـ منيا خ كػاف يمنحػانني جانبػا مػف وجيييمػا خ دوف ر يػة   شابا  

 ػػػػر . غيػػػػر االكػػػػؼ المتالزمػػػػة خ برىػػػػة وتركػػػػت أقػػػػداميما وبػػػػدءا  شػػػػيء 
 يغيباف عني خ وىما متالزماف توية (( . 

يمكػػػف القػػػوؿ : اف أحمػػػد  مػػػؼ ينفػػػرد فػػػي كتابػػػة قصػػػة أنموذجيػػػة مركبػػػة 
رد ىػػو القػػدرة الفائقػػة عمػػت اقامػػة جممػػة مػػف بتقنيػػة عاليػػة خ وميػػزة ىػػذا التفػػ

 اثمة والمعادالت المتقابمة .مالعالئؽ المت
عالقػػة االبػػف بالقتػػاة ) عالقػػة حػػب متبادلػػة ( ولكنيػػا تنتيػػي ب يبػػة مػػر ة خ 
حيث يت يؿ االبف أنو فقد تمؾ الفتاة عندما تراء  لو انيا ارتبطت بشاب 

لػوىـ المرضػي المعكػوس ؛ كحالة مف اإلتقاط النفتي المقمػوب أو ا ر  
 لعالقة أمو برجؿ   ر .
م, عالقة االـ بذلؾ التاجر الذي أحبتو  وايجابا   وىذه العالقة تتماثؿ تمبا  
 غيره .  ب يبة مر ة عندما تزوجت واحدا   يضا  أخ ثـ انتيت ىذه العالقة 

لتػػاف ت كػػداف عمػػت اتػػتحالة تحقيػػؽ االمنيػػة دف االبػػف والفتػػاة قيمتػػاف متعاإ
 تاف القيمتاف تكشػفاف أيضػا  امحكومة بالقير االجتماعي خ وىفي ظروؼ 
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 عف عالئؽ انتانية متناقضة  القة بيف الحب والحرماف .
شػػػابا  فػػػي شػػػبابيا ىػػػي نفػػػس الفتػػػاة التػػػي أحبػػػت  تف االـ التػػػي أحبػػػإكمػػػا 

    االجتمػػاعبفعػػؿ القير عطػػب انتػػاني خ وىػػذه المعادلػػة تكشػػؼ عػػف أيضػػا  
 .االنتاني العطبو 

ف فيو ليس صورة مماثمػة لػالب خ بػؿ أنػو نقػيض الحاضػر الحػي أما االب
ف االبػػػف إلمقتػػػوة والعبوديػػػة خ فػػػ لمماضػػػي العقػػػيـ خ فػػػاذا كػػػاف االب مثػػػاال  

 مثاؿ لمنقاء واالمؿ . 
 وتبقت مالحظ رئيتة وىي :

أف الرجػػؿ الػػذي أحبتػػو االـ فػػي شػػبابيا انمػػا ىػػو االبػػف الػػذي أحبتػػو تمػػؾ 
 الفتاة الشابة .
الت والعالئػػػػؽ المتبادلػػػػة والمتعادلػػػػة والمتقابمػػػػة : ىػػػػي شػػػػكؿ وىػػػذه المعػػػػاد
بػػػػوعي فكػػػػري خ ليػػػػذا فالشػػػػكؿ فػػػػي ىػػػػذه القصػػػػة ينمػػػػو مصػػػػوغ قصصػػػػي 

داللػػة الشػػكؿ مػػ, محتػػو   فيػػوتػػتممحـ عبيػػري خ تويتشػػكؿ ببتػػاطة وبعمػػؽ 
 .الداللة بحتاتية جديدة في القص 

ف وفػػي قصػػص عبػػد االلػػو عبػػد الػػرزاؽ تتػػتحيؿ فييػػا عمميػػة الفصػػؿ بػػي •
القصػػػة لديػػػو  الصػػػة خ ألف الشػػػكؿ القصصػػػي والموضػػػوعة القصصػػػية 

 مزيج مف مادة روحية ونداء غامض .
ذا كانػػت المػػادة الروحيػػة لالشػػياء فػػي دائػػرة ناتػػالي تػػاروت إفػػخ ومػػ, ذلػػؾ 

تنبض بالصمت الرىيب كحالة مف حاالت االحباط وال وؼ واالحتضار 
ممارتػػات الػػت اشػػارات فػػي عػػالـ تتػػتحيؿ فيػػو االفعػػاؿ وردود االفعػػاؿ وال
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وايمػػػاءات وحركػػػات غريبػػػة بفعػػػؿ الكبػػػت النفتػػػي واالجتمػػػاعي الممغػػػـو خ 
وفيميػا جتػد االرض (( فينا في عالـ عبد االلو عبد الرزاؽ وبالذات )) أل

مػػػادة روحيػػػة جديػػػدة لالشػػػياء خ يتحػػػوؿ فييػػػا ذلػػػؾ الصػػػمت الرىيػػػب الػػػت 
تمتػد فػي أبعادىػا أنفاس ديناميػة ناطقػة بالرغبػة والتطمػ, مػف االعمػاؽ خ و 

في عالـ تتتحيؿ فيو أنماط المعايشػة الغريبػة الػت خ ومدا ميا مياه عذبة 
 أنماط حياتية مةلوفة . 

اليتػػتطي, الوقػػوؼ عمػػت قدميػػو فػػي  وقمقػػا   ذا كػػاف بطػػؿ تػػاروت كتػػيحا  وا  
ف بطؿ عبػد إالقير واالتتالب خ فالقم, و  مواجية القو  التي تيدده بفعؿ

نػداء غػامض الػت المجابيػة والتحػدي عمػت الػرغـ االلػو عبػد الػرزاؽ يشػده 
 مف الطوؽ الذي يحاصره بالفزع وال وؼ والرعب .

يحائيػة ا  شػكاؿ تعبيريػة و ةالقاص الت الترميز والتغريػب والفنتازيػا كلقد لجة 
لمواق, ذاتو خ ىذه االشكاؿ تثير جممػة مػف االشػكاالت النفتػية والتياتػية 

لنػػا بالتحديػػد عمػػت بػػدايات موتػػت فػػي واقػػ, القصػػة العراقيػػة خ وينتػػحب قو 
( حينمػػا نجػػد بطمػػو ) ضػػائعا وتػػط 39( ) كريػػدي فػػي ) أصػػوات المدينػػة

 .االشياء ( 
وبعبػػارة أ ػػر  : تتحػػوؿ المػػادة الروحيػػة فػػي ر يػػة عبػػد االلػػو عبػػد الػػرزاؽ 

جواء غامضة ولكنيا غيػر مفتعمػة . ولػو كانػت لغػة كريػدي المكثفػة أالت 
 صػػػبح كريػػػدي صػػػوتا  عػػػاالت الواقػػػ, ألحػػػد االغػػػراؽ موحيػػػة بنبضػػػات وانف

وبالػػذات مػػف  ػػالؿ القػػوة الوصػػفية لالشػػياء خ فػػي القصػػة العراقيػػة  منفػػردا  
(38. ) 
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ذ إ..  ( مػػػادة روحيػػػة فعػػػال  16وفيميػػػا جتػػػد االرض (( )ػػػػػ فػػػي قصػػػة )) أل
تتميز ىذه القصة بدقة المراقبة المكثفة والموحيػة لالشػياء فػي  ف واحػد خ 

ص يمتمؾ قػدرة مدىشػة فػي تحميػؿ المػادة ) تنػامي بحيث ت كد لنا اف القا
الحركة الحية في أعمػاؽ االشػياء ( خ وعمػا فييػا مػف عػوالـ  فيػة وتػرية 
 تجػػري وتتفاعػػؿ بػػيف قػػاع النيػػر وتػػطحو خ عبػػر متابعػػة متواصػػمة لجتػػد

 ينمو بدينامية متفاقمة : مذىؿ
مػس خ كةنػو يتجنػب أف يال ف بدأ الجتد ييبط في حركة  فية جدا  )) واآ

جعمػػو  مرتبكػػا   ا  حػػوافي القػػاع مت ػػ القػػاع . ولػػـ تمػػض ىنييػػات حتػػت مػػس  
بشػػيء مػػف  يرتفػػ, مػػرة واحػػدة فػػي انػػزالؽ عجػػؿ خ ثػػـ عػػاود اتػػتقراره نيائيػػا  

 البطء (( .
ف  صوصية كشػؼ ومتابعػة حركػة الجتػد الناميػة والمتناميػة مػف القػاع إ

انمػػا ت كػػد مػػف الػػدا ؿ الػػت ال ػػارج خ المتحػػرؾ الػػت التػػطح بفعػػؿ التيػػار 
ىذه ال صوصية عمت مد  قدرة القاص الفنية ) التشكيمية ( في تجػزيء 
وتقطيػػػ, تمػػػؾ االشػػػياء خ ومػػػف ثػػػـ منحيػػػا قػػػوة جديػػػدة فػػػي النمػػػو والتكػػػويف 

 تتمرار .إنفاس حيوية متدفقة بةوالتشكؿ كمادة روحية نابضة ب
( فػػي مراقبػػة االشػػياء مػػف صصػػة ) فعػػال    ويمكػػف اعتبػػار ىػػذه القصػػة مت

 .بإحتاتية شديدة   ؿالدا
رصػد الزاويػة فػي ذا كانت المغة عنػد محمػد  ضػير تشػكؿ ميػزة متفػردة ا  و 

ف إالغامضة بكثافة موحية خ ومػف ثػـ انارتيػا مػف الػدا ؿ الػت ال ػارج خ فػ
بضػػوء جديػػد  المغػػة عنػػد عبػػد االلػػو عبػػد الػػرزاؽ تشػػكؿ ميػػزة متفػػردة أيضػػا  
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 يجعؿ مف تمؾ الزاوية الغامضة مشعة عمت الدواـ .
إف القصػة لديػو ف ن مص اليو بصػدد عبػد االلػو عبػد الػرزاؽ أف ما نريد إ

قػػوة روحيػػة لالشػػياء خ ومػػا نعنيػػو بػػالقوة الروحيػػة ىنػػا : تمػػؾ القػػوة بتتميػػز 
عنؼ حركة حية في دا ؿ االشياء خ رغـ اعتمادىا أالتي تتيـ في  مؽ 

 عمت المراقبة الشيئية . 
 ةقصصػػي ةموضػػوعلتػػتجابة إالشػػكؿ القصصػػي الجديػػد ال يػػةتي اال  إذف 
شكاالت التجريب والتجديد في القصة العراقية ىػو إف مف إخ ولذا ف ةجديد

والمضػػاميف  الفنيػػة االشػػكاؿالػػوعي بضػػرورة االتػػتجابة الحيػة بػػيف نعػداـ إ
خ بػؿ تنمػو وتتشػكؿ ف عقدة الشكؿ في القصػة العراقيػة أخ أي القصصية 

ينبغػػي أف خ التػػي  البحػػث عػػف القصػػة .. األنمػػوذج ػػالؿ وتتضػػ ـ مػػف 
 فييا الشكؿ القصصي م, الموضوعة القصصية.يتوازف 

                                                                 
2877 

 إحاالت
/ ترجمػػػة نعػػػيـ الحمصػػػي / روالف بػػػارت /الكتابػػػة فػػػي درجػػػة الصػػػفر (2)

 خ 28خ  27خ   28خ  29ص 
  131ص ش / كاتو جورج ل/ دراتات في الواقعية (1)
 ترجمػػػة ابػػػراىيـ مصػػػطفت الف روب غرييػػػو / نحػػػو رويػػػة جديػػػدة /  (3)

  18/ ص ابراىيـ
  91مقاالت في النقد االدبي / ترجمة الدكتورة لطيفة الزيات /  (1)
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مػػػد ؿ فػػػي دراتػػػة القصػػػة القصػػػيرة جػػػدا / لمكاتػػػب / مجمػػػة الطميعػػػة  (6)
  18(  ايار حزيراف / ص  5خ 6االدبية / العدد ) 

 المصدر التابؽ / نفس الصفحة  (5)
القصػػػػػة القصػػػػػيرة والقصػػػػػة الطويمػػػػػة / الناقػػػػػداف التػػػػػوفيتياف ماريتػػػػػا  (7)

والكتػػػندر شػػػوراكوؼ / ترجمػػػة عػػػادؿ العامػػػؿ / مجمػػػة الطميعػػػة االدبيػػػة / 
  15/ ص  2875( تموز 7العدد )

 المصدر التابؽ / نفس الصفحة  (9)
نينػوؼ / ترجمػة تػعدي القصة القصيرة والشكؿ االدبي / االكتػندر  (8)

/  2871( تشػريف الثػاني  3الحديثي / مجمة االديب المعاصر / العدد )
  91ص 

 المصدر التابؽ / نفس الصفحة  (26)
القصػػة العراقيػػػة فػػػي ضػػوء مصػػػطمح الروايػػػة / مجمػػة  الػػػؼ بػػػاء /  (22)

  16خ  11/ ص  2876/ حزيراف /  22في  362العدد 
االت ) المصطمح النقدي ( لػـ تتعمػؽ وينبغي اف ننتبو الت اف اشك (21)

عمػػػت  نقػػػد  بالنقػػػد القصصػػػي فػػػي العػػػراؽ وحتػػػب خ وانمػػػا تنتػػػحب ايضػػػا  
       شػػػػكري محمػػػػد عيػػػػاد عػػػػف  وعمػػػػت تػػػػبيؿ المثػػػػاؿ يقػػػػوؿخ ة العربيػػػػة القصػػػػ

 )) المص والكالب (( لنجيب محفوظ :
الطويمػة ((  )) ىذا النػوع الػذي يتػميو النقػاد الغربيػوف )) القصػة القصػيرة

نو يمتاز بالصفة الجوىرية لمقصة القصيرة خ وىػي وحػدة ال ػط خ تػواء ال
 بش صػػية واحػػدة أـ بعػدة ش صػػيات خ محصػػورا   أكػاف ىػػذا ال ػػط مرتبطػا  
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بضػػػ, تػػػنيف (( راجػػػ, / تجػػػارب فػػػي االدب  أـ ممتػػػدا   فػػػي زمػػػاف قصػػػير
  138والنقد / ص 

شػػكاالت ) المصػػطمح النقػػدي ( ىػػي فػػي إونتػػتنتج مػػف ذلػػؾ بوضػػوح اف 
رىا أزمة وعي منيجي فػي النقػد القصصػي بتػبب اتػتعارة مثػؿ ىػذه جوى

المفػػاىيـ وتطبيقيػػا بشػػكؿ قتػػري عمػػت االعمػػاؿ القصصػػية والروائيػػة دوف 
 ف تنبثؽ منيا بالذات ىذه المفاىيـ او تمؾ المصطمحات .أ
القصػػػة العراقيػػػة فػػػي ضػػػوء مصػػػطمح الروايػػػة / مجمػػػة الػػػؼ بػػػاء /  (23)

 . 16خ  11/ ص  2876 / حزيراف /1( في 366العدد ) 
والجدير بالذكر اف محمػود أحمػد التػيد كتػب ) جػالؿ  الػد ( بػيف  (21)

 في مقدمتيا : يضا  أخ وقاؿ 2813ػػ  2828
ف الفصػػػؿ االوؿ منيػػػا إذا كانػػػت ىػػػذه القصػػػة بجممتيػػػا مػػػوجزة خ فػػػا  )) و  

فػػػي  (( ولكػػػف ماي  ػػػذ عميػػػو  صوصػػػا   يجػػػازا  إكثػػػر فصػػػوليا أوالػػػذي يميػػػو 
ىػػػو اتػػػتحدامو لممصػػػطحات النقديػػػة التػػػي اوردىػػػا كتبريػػػر نيايػػػة المقدمػػػة 

 لعدـ تكامؿ ىذه القصة :
صمح ىذه القصة الموجزة التػي ىػي اشػبو شػيء بالحػديث ) نوفػؿ ( ت)) و 
لقصة مطولة وافيػة ) رومػاف ( قػد اكتبيػا فػي المتػتقبؿ  تاتا  أف تكوف أل

. )) 
 ويقوؿ تميـ التامرائي : (26)
افضػؿ نماذجيػا عنػد غائػب طعمػو فرمػاف ال ف الرواية في العػراؽ فػي إ))

تتعػػد  كونيػػا ريبوتاجػػات صػػحفية كتبيػػا صػػحفي حػػاذؽ (( راجػػ, مجمػػة 
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مػػػػػػف ممػػػػػػؼ الروايػػػػػػػة  72/ ص  2877( شػػػػػػػباط / 6االقػػػػػػالـ / العػػػػػػدد )
 ال اص باالتتفتاء .

وبمػػػػا اننػػػػا لتػػػػنا فػػػػي معػػػػرض مناقشػػػػات ) المصػػػػطمح النقػػػػدي ( لمروايػػػػة 
قصػػػػيا المتػػػػ ولية النقديػػػػة التاري يػػػػة راء تنف مثػػػػؿ ىػػػػذه اآإالعراقيػػػػة خ فػػػػ
 والمتتقبمية . 

 نقصد بالمصطمح النقدي ) االقصوصة ( ػػ ) القصة القصيرة جػدا   (25)
و المشػيد المكثػؼ أالمقطػة ال اطفػة  صتنػاقفػف قػائـ عمػت ا يضا  أ( وىي 

و أو الجانػػػػب المضػػػػيء لمظػػػػواىر اليوميػػػػة أو التقػػػػاط المنظػػػػر المػػػػوحي أ
 الحياتية .

(  351والنقػػد بػػيف المصػػطمح / مجمػػة الػػؼ بػػاء / العػػدد ) القصػػة  (27)
 . 2876/  ب /  17في 
مف المقدمة التي كتبيا الربيعي لقصتو ) االفواه ( التي نشرت فػي  (29)

 . 56/ ص 2877( تموز / 22مجمة  فاؽ عربية / العدد )
القصصية ) مف قتؿ حكمة الشػامي ( الصػادرة عػف  تومف مجموع (28)

 .7/ ص  2875عاـ  وزارة االعالـ
مػػػف المقدمػػػة التػػػي كتبيػػػا لمجموعتػػػو ) اليجػػػرات ( الصػػػاردة عػػػاـ  (16)

 . 6/ ص  2871
 .الصفحة نفتيا المصدر التابؽ / (12)
/  2858دماء عمت عنػؽ المتػاء / المجموعػة التػي صػدرت عػاـ  (11)

 . 9ص 
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  . 33اليجرات / ص (13)
 . 77المصدر التابؽ /  (11)
         التػػػػي تنحػػػػو ىػػػػذا النحػػػػو فػػػػي مجموعتػػػػو ومػػػػف القصػػػػص اال ػػػػر  (16)

) اليجػػػػػرات ( : )) كػػػػػؿ شػػػػػيء يبػػػػػدو كالمػػػػػاء ػػػػػػػ المػػػػػوت عربػػػػػات المػػػػػدف 
 . ال ضراء ػػ البحث عف اتجاه الريح في المتاحات الرمادية .. . الا ((

  /  2875البحػػػػث عػػػػف طيػػػػور البحػػػػر / قصػػػػص / صػػػػدرت عػػػػاـ  (15)
213 . 

/  2875/ صػدرت عػاـ  مف قتؿ حكمة الشامي / قصص قصيرة (17)
 .11/  ص213ص 

 . 11المصدر التابؽ / ص  (19)
 شكاؿ القصص التالية :أعمت  يضا  أوينتحب قولنا  (18)

)) اىتمامات عراقية ػػ مف مذكرات طائرة الميؿ ػػ ابراىيـ العربي ػػ تاعات 
 تي حكمة الشامي (( وغيرىا .مف زمف اآ

صصػػتيف مجموعػػة ا ػػر  وقػػد أصػػدر بػػيف ىػػاتيف المجمػػوعتيف الق (36)
 .ىي )) رياح المدف الزجاجية (( 

 . 87/ ص 2877االمطار/ قصص / صدرت عاـ  (32)
 عمت قصص ) االمطار ( ومنيا : يضا  أوىذا ما ينطبؽ  (31)

 )) المطارد ػػ ال بز ػػ االرنب ... (( وغيرىما  .
 . 12/ ص  2876أبتتامات لمناس والريح / قصص قصيرة/  (33)
 .237ر التابؽ /ص المصد (31)
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م, القػاص عبػد الػرحمف مجيػد الربيعػي / مجمػة الطميعػة االدبيػة /  (36)
 .71ص 2875 يار حزيراف /  5خ  6ع 
 .56/ ص2877( تموز / 22عربية / العدد ) مجمة  فاؽ (35)
 . 98/ ص 2877ـ / العدد التادس/  ذار/ مجمة االقال (37)
 .2859رت عاـ أصوات في المدينة / مجموعة قصص / صد (39)
نمػاط ألمقصة الشيئية خ وقػد تناولػت فيػو ثالثػة  فردنا موضوعا  ألقد  (38)

لمتعامؿ ) القصصي ػػ الشيئي ( م, معطيات الواق, النفتية واالجتماعيػة 
والتياتػػػية خ وذلػػػؾ مػػػف  ػػػالؿ موتػػػت كريػػػدي وعبػػػد االلػػػو عبػػػد الػػػرزاؽ 

 ومحمود جنداري الجميمي . 
 .ص قصيرة / قصرضوفيميا جتد األأل (16)
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 الرمزية الواقعية والرمزية الغرائبية

 في القصة العراقية
 

 
 خطوط اولية  •
 

ز دالالت ومعاف دينامية متغيرة غير محكومة بقواعد منطقية ثابتػة و لمرم
خ بحيػػػث تعنػػػت بػػػالظواىر والم موقػػػات الماديػػػة والروحيػػػة وتعبػػػر عنيػػػا خ 

ليػػذا فػػالرموز  ختػػي والشػػعوري لكنيػػا ال تحػػؿ محميػػا كبػػديؿ لوجودىػػا الح
ر بصي  غير معقولة لحاالت و تمرير االفكاأليتت وتائؿ لنقؿ المعاناة 

تػواء مػف  خ بؿ ىػي محتػواة ليػذه المعانػاة واتػتيعاب لتمػؾ االفكػارمعقولة
 .لييا إ الؿ االحالة المباشرة أو باتتثمار معكوس االحالة 

وىػي خ ة وغيػر تػاكنة ومف ىنػا تػةتي الرمػوز بمثابػة كائنػات حيػة متحركػ
دالة عمت مرموزات موازية ليا بإحتاس عميؽ باألشياء خ حتت مػف دوف 

خ وىنػػػا يكمػػػف الالوعػػػي فػػػي االتػػػتجابة الييػػػا بػػػوعي وجػػود األشػػػياء نفتػػػيا
القػػػػدرة الفائقػػػػة عمػػػػت تجتػػػػيد المعػػػػاني المتت مصػػػػة منيػػػػا  يمتمػػػػؾ أحيانػػػػا  

 .حافة بدالالت 
حيػث تػوحي وتعبػر عػف أشػكاؿ ة لبػواطف مطمقػة خ بيػوالرموز ظواىر عين
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مػف  ػالؿ االحتػػاس  ال  إمنظػورة لعػوالـ مجيولػػة خ وال يمكػف النظػر الييػػا 
تقميدية خ  عاييروفؽ م عمت يامتنتفي الضرورة لتعمي او الشعور بيا خ وبذأ

النيػػػػػا ال تطػػػػػرح مشػػػػػكالت محػػػػػددة قائمػػػػػة بػػػػػذاتيا ولػػػػػذاتيا خ بػػػػػؿ تطػػػػػرح 
والكػوف واالشػياء خ ليػذا فػػ  اشكاالت متعػددة لعالقػات قائمػة بػيف االنتػاف

و ي( ورغػـ ارتباطيػا بالتشػب2بقػت بػال حػؿ (( )ت)) الرموز بحصر المعنت 
ف ىػػػذه العناصػػػر تبقػػػت غيػػػر محػػػددة المعػػػالـ خ إواالتػػػتعارة والمحاكػػػاة فػػػ

 وبالتالي فالرموز ال ت ض, الت طرؽ التفتير المنطقي .
المجػػػوء الييػػػا وات مميئػػػة بػػػالقوة والحركػػػة والحيػػػاة خ و يػػػفػػػالرموز  الصػػػة ح

ليس نتيجة )) عجز االنتاف عػف التعبيػر بالمغػة خ ولكنػو ينشػة مػف نػزوع 
االنتػػػػاف الػػػػت التجتػػػػيد خ والػػػػت اف يػػػػر  االفكػػػػار والعواطػػػػؼ فػػػػي شػػػػكؿ 

واطػػػػؼ واالىػػػػواء التػػػػي تعتمػػػػؿ فػػػػي دا مػػػػو خ وىػػػػذه عشػػػػ وص تحركيػػػػا ال
ليػا  الش وص  قد تكوف أشػياء فػي عػالـ االنتػاف فيحمميػا مايجػد مناتػبا  

 (.1ف دالالت ومعاني (( )م
 
 الرمز : الداللة والشكل •
 

ا عالقة حيػة غيػر قابمػة ماف الرمز داللة خ والشكؿ صورة خ والعالقة بيني
لمتجزئػػػة خ ولكػػػف الفػػػرؽ بػػػيف الصػػػورة والرمػػػز )) اف الصػػػورة ىػػػي الشػػػكؿ 

ليػػػػػذا ( 3التصػػػػػويري لمحقيقػػػػػة خ فيمػػػػػا الرمػػػػػز يػػػػػ دي ميمػػػػػة تفتػػػػػيرىا (( )
اة فنيػػػػة مجػػػػردة فػػػػي النقػػػػؿ والتصػػػػوير بػػػػؿ )) ىػػػػو دأفالشػػػػكؿ ىنػػػػا لػػػػيس 
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 .( 1ي ذلؾ واق, االنتاف نفتو (( )اتتيعاب لمواق, بما ف
فالداللػػػة والشػػػػكؿ ىػػػي )) الكميػػػػة المرمػػػػزة (( باعتبارىػػػا عمميػػػػة فنيػػػػة ذات 

رتفاع  بالرمز عالقة متفاعمة متضادة في  ف واحد خ تيدؼ دائما الت اال
 لواق, الت متتو  الرمز .و االرتفاع باأ الت متتو  الواق,

ف أتػػت داـ إواذا كانػػت االتػػتجابة غيػػر واعيػػة فػػي المجػػوء الػػت الرمػػز خ فػػ
الرمػػز فػػي العمػػؿ الفنػػي محكػػـو عمػػت الػػدواـ بػػوعي فنػػي متػػبؽ خ بحيػػث 
يػدرؾ الكاتػػب قبػػؿ كػؿ شػػيء نػػوع وحجػـ الطاقػػة الفنيػػة التػي تتػػتطي, مػػف 

الؾ عنصػر االقنػاع الرمػزي خ وثانيػا امػتالمػدلوؿ  الليا التحػرر مػف قيػد 
 الواقعي .

وبيف اف يتحوؿ الرمز الت قضية  اصة مغمقة ىي قضػية الكاتػب وحػده 
خ وبػػيف اف يتحػػوؿ الرمػػز الػػت قضػػية عامػػة مفتوحػػة ىػػي قضػػية الواقػػ, : 

الرمػػز ومػػف ثػػـ كيفيػػة إتػػت داـ  ( خبػػو والػػوعي  لػػداؿ ػػط فاصػػؿ بػػيف ) ا
ولكػػػف لػػيس لػػػذاتيا خ  كقيمػػة قائمػػػة بػػذاتيا ولػػػذاتيا أو كقيمػػة قائمػػػة بػػذاتيا

فيو قضية قابمة لاليحاء خ لمتعميؿ والتفتير قابال   وبما أف الرمز ليس لغزا  
الفيػػػػـ واالدراؾ خ عصػػػػية عمػػػػت خ لػػػػذلؾ فاشػػػػكالية الرمػػػػز ليتػػػػت والتعبيػػػػر

فػػي العمػػؿ الفنػػي اليكمػػف فػػي الرمػػز  فػػالغموض الرمػػزي الػػذي يتشػػة دائمػػا  
     تػػػتدالؿ عمػػػت  منػػػاطؽ اتػػػت داـ الرمػػػز بيػػػدؼ االبكيفيػػػة نفتػػػو خ وأنمػػػا 

أي بمعنػػػت كيػػػؼ يت طػػػت الكاتػػػب حػػػدود الرمػػػز خ و العتمػػػة ( أالضػػػوء ) 
 .مواق, ل الداللة الرمزية  باتجاه حرية اتت داـ الرمز لتعميؽ

لة + الصنعة الفنية لمشكؿ موجية لدالاقوة إتت داـ الرمز قائـ عمت اذف 
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   طػػػػرؽ غيػػػػر بتػػػػت داـ ىػػػػذه الرمػػػػوز إبػػػػوعي فنػػػػي باالتػػػػاس خ  ػػػػذ مػػػػثال 
 مةلوفة :

انػػو يرمػػز الػػت المػػوت خ الميػػؿ يرمػػز الػػت كمػػا ) المػػاء يرمػػز الػػت الحيػػاة 
االنثػػت كمػػػا انػػو يرمػػػز الػػت الجريمػػػة خ الكمػػػب يرمػػز الػػػت الوفػػاء كمػػػا انػػػو 

خ الػػذئب يرمػػز الػػت الغػػدر كمػػا انػػو يرمػػز الػػت الػػذكاء خ  ـيرمػػز لػػت االنتقػػا
ل مػود خ االرنػب يرمػز الػت التمثاؿ يرمز الت التكوف كما انو يرمػز الػت ا

والثعمػػب خ  ةالوداعػػة خ وكػػذلؾ الحيػػة خ والشػػجر الػػت الجػػبف كمػػا انػػو يرمػػز 
 و.. ( .

مػػػف الرمػػػز نفتػػػو بػػػؿ ينشػػػة مػػػف اتػػػت داـ  يضػػػا  أكمػػػا اف االبيػػػاـ ال ينشػػػة 
عػدـ وضػوح الرمػز فػي ذىػف الكاتػب نتيجػة الرمز بطريقة مبيمة خ وذلؾ 

ؿ الفنػػي خ بحيػػث يتحػػوؿ ضػػعؼ  الداللػػة واضػػطرب الشػػكإضػػافة الػػت خ 
ف )) وضػوح الرمػز شػيء إخ لػذلؾ فػ وفنيػا   الرمز الػت عمػؿ مشػوس فكريػا  

 ( في العمؿ الفني .6أتاتي وشرط ميـ (( )
تػػت داـ الرمػػز إومػػف ىنػػا ينبغػػي التفريػػؽ بػػيف الغمػػوض الػػذي ينشػػة مػػف 

جديػػدة تشػػكؿ اتػػتجابة جديػػدة لواقػػ, جديػػد خ وبػػيف االبيػػاـ الػػذي  ةقػػيبطر 
خ وبالتػػالي فػػالفرؽ الجػػوىري ة إعتباطيػػة قػػي داـ الرمػػز بطر ينشػػة مػػف اتػػت

شػػكاالت الواقػػ, خ والرمػػز إلمتػػتوعبة يكمػػف بػػيف اتػػت داـ الرمػػز كر يػػا  
 كر يا الغراؽ الواق, باشكاالت الرمز .

مػػػة فاعمػػػة فػػػي العمػػػؿ الفنػػػي ػػػػػ ىػػػو قدرتػػػو عمػػػت ياف مػػػا يجعػػػؿ الرمػػػز ذا ق
يػدور ضػمف ث اليػبحخ , ثػر المطمػوب فػي عالقػة الػذات بػالواقحداث األإ
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ػػب الػػداؿ ويتو يعمػػو فػػوؽ الواقػػ, خ بػػؿ أدائػػرة الػػذات  المػػدلوؿ بعمػػؽ يت ص 
يػػػة ضػػػرورة التػػػت داـ الرمػػػز ألواقػػػ, خ ومػػػف ىنػػػا تنتفػػػي لمػػػذات واالرمػػػزي 
ز الرمػػػز كمػػػا يفػػػرض نفتػػػو ب صوصػػػيتو ينبغػػػي اف نمي ػػػ )وبػػػذا لمرمػػػز خ 

لرمػز الػذي ىػو المتتقمة عمت التمثيؿ الفنػي وي اطػب حدتػنا الفنػي مػف ا
 ( . 5محض شكؿ  ارجي ال يتمت, بةي اتتقالؿ( )

 
 فن استخدام الرمز في القصة  •
  

ؼ عمت فف أتت داـ الرمز في القصة ينبغػي معرفػة لمػاذا يمجػة قبؿ التعر  
 ىؿ ثمة داف, ذاتي لمقاص في اتت داـ الرمز ؟و القاص الت الرمز ؟ 

كمة قديمة ىي في جوىرىا رغـ تقميدية ىذا الت اؿ خ فيو يضعنا اماـ مش
 اشكالية جديدة عمت متتو  عالقة القاص بالواق, .

تبػػاره عمميػػة فنيػػة اوليػػة بػػؿ عوبغيػػة تحديػػد زاويػػة النظػػر الػػت الرمػػز ال با
يػػػة ذىنيػػػة اوليػػػة (( نقػػػوؿ اف)) الرمػػػز يتكػػػوف فػػػي ذىػػػف مباعتبػػػاره )) عم

معنػت ( و 7ية بداية لتكوف الفكػرة (( )أو أالش صية قبؿ ظيور أي تداع 
 الشػػػػعورية  )الػػػػت الرمػػػػز ىػػػػو اتػػػػتجابة لػػػػدواف,  ذلػػػػؾ اف لجػػػػوء القػػػػاص

مضػػغوطة فػػي اعماقػػو بفعػػؿ قػػو   ارجيػػة ناتجػػة عػػف رواتػػب ( شػػعورية
لذلؾ  خ تمر تحت رقابة الوعي أو بتدا ؿ غير واع ذات كوابح رادعة خ 

تػػةتي االتػػتجابة الرمزيػػػة بمثابػػة متػػنفس عميػػػؽ لم تمػػؼ أشػػكاؿ الفعاليػػػة 
خ وبالتػػالي )) يمػػنح الرمػػز فييػػا معنػػت مػػا عػػف طريػػؽ الغايػػة  التػػيكموجية
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 ( .9الدا مية (( )
)فنيػػة فكريػػة مركبػػة (  ةيػػاشػػكالية تجريب ومػػا يجعػػؿ اشػػكالية الرمػػز احيانػػا  

يحػػػاوؿ فيػػػو خ جديػػػد عػػػف شػػػكؿ فنػػػي  دائمػػػا  يبحػػػث كػػػوف القػػػاص العراقػػػي 
 اتػػت داـ الرمػػز فػػيورغػػـ مشػػروعية خ مقارعػػة قػػو  االتػػتالب التياتػػي 

مواجيػػػػة نقػػػػػص الواقػػػػػ, وفتػػػػػاده خ فإنػػػػو غالبػػػػػا  مايصػػػػػب ىمومػػػػػو الذاتيػػػػػة 
 . واالجتماعية في أشكاؿ رمزية ذات دالالت تعبيرية 

 ػػالؿ اشػكاالت الرمػػز فػي القصػػة العراقيػة يمكػػف مالحظػة ومعاينػػة ومػف 
ا ) الرمزية الواقعيػة نمطيف مف اتت داـ القاص لمرمز في القصة خ اوليم

 الغرائبية ( .) الرمزية ( وثانييما
 
  الرمزية الواقعية  •
 

ذا إ ال  إاليمكػػف اف تتحػػوؿ الرمػػوز الػػت كائنػػات اليفػػة ذات دالالت موحيػػة 
كانت تنمو وتتشكؿ ضمف اجواء واقعية تنبض بالحركة والفعؿ والحياة خ 

  بحيػػث تتجػػاوز الواقػػ, باتجػػاه التعبيػػر عمػػا يعتمػػؿ فيػػو ويتصػػادـ مػػف قػػو 
جعؿ الرموز متةلقة عمت الدواـ كونيا تعطي ف ما يإخ ليذا ف ةغير منظور 

معػػػاف تعبيريػػػة م تمفػػػة خ يمكػػػف اتت الصػػػيا مػػػف  ػػػالؿ وضػػػوح وعمػػػؽ 
 المرموزات المتت دمة بوعي قصصي .

    ود جنػػػداري ف ) تمثػػػاؿ ( لطيفػػػة الػػػدليمي و) شػػػاحنة ( محمػػػإومػػػف ىنػػػا فػػػ
( طػػائر )انشػػوطة ( ىشػػاـ توفيػػؽ الركػػابي و )( موفػػؽ  ضػػير وو) فػػرس
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) تػػػػيـ غابػػػػة ( احمػػػػد  مػػػػؼ و ... ىػػػػذه الرمػػػػوز واف حمػػػػدي وكػػػػاظـ اال
خ فيػػي تتوحػػد مجتمعػػة فػػي ودالالتيػػا كانػػت متباينػػة مػػف حيػػث االشػػكاؿ 

ولكنيػػػا غائمػػػة مػػػف ال ػػػارج خ ليػػػذا يبقػػػت  ػػػط خ انيػػػا شػػػفافة مػػػف الػػػدا ؿ 
التمػػػاس القصصػػػي بػػػيف الرمػػػوز واالشػػػياء المرمػػػوزة محكومػػػة بقمػػػؽ فنػػػي 

الػػػت  ال انػػػو يقػػػود القػػػاص احيانػػػا  إخ شػػػروع م متنػػػاـ خ ولكنػػػو قمػػػؽ ايجػػػابي
 ؾ ذىني مبيـ .اشر 

فػي  وبذلؾ تمر الرموز عبر نماذج واف كانت معطوبة فيػي تجاىػد دائمػا  
 البحث عػف صػي  ال ػالص النيػائي لوجودىػا خ وىػو  ػالص ميتػافيزيقي 
) كمػػػػا يبػػػػدو ( دوف اف تمػػػػر ىػػػػذه النمػػػػاذج عبػػػػر تمػػػػؾ الرمػػػػوز بغيػػػػة اف 

ت الرمػػوز ( كثافػػة موحيػػة غيػػر مػػ طرة بالصػػنعة تكتتػػب ) النمػػاذج وليتػػ
و  اضعة لمرموز أالفنية خ لكي تحتفظ ب صوصيات متتقمة غير تابعة 

تتيعاب الرموز الماثمة في ذىف القاص إمف  الؿ  ال  إخ وىذا لف يتحقؽ 
خ ومػػف ثػػـ تمثػػؿ المرمػػوزات المتحركػػة فػػي الواقػػ, خ وبالتػػالي العمػػؿ عمػػت 

ف االطػػػر الرمزيػػػة واطػػػالؽ حريتيػػػا الفرديػػػة تحريػػػر النمػػػاذج االنتػػػانية مػػػ
 لتعميؽ دالالتيا الواقعية .

( )) تمثػػاؿ  شػػبي فريػػد خ ورائػػ, (( 8ف )) تمثػػاؿ (( لطيفػػة الػػدليمي )إػػػػ 
)) انػػو مثػػؿ  شػػبة من ػػورة (( كمػػا قػػاؿ عنػػو ال   إ خ كمػػا قالػػت عنػػو المػػرأة

 الرجػػؿ خ ولكػػف التمثػػاؿ يتحػػوؿ بػػيف الرجػػؿ والمػػرأة الػػت )) مجػػس حتػػاس
(( لمشػاعر غيػػر معمنػػة خ تصػػؿ الينػػا مػف  فايػػا االعمػػاؽ خ تتشػػكؿ عبػػر 

زاء التمثاؿ نفتو إبقو  االتتالب خ ىي حالة المرأة  ةنفتية محكوم ةحال
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)) مػػػػاذا لػػػػو يمتػػػػؾ يػػػػدىا (( ؟ .. ىػػػػؿ تتصػػػػرخ ؟ ىػػػػؿ تتػػػػتعدي عميػػػػو 
لػػػػيس ىػػػػو االقػػػػرب واال ػػػػص ؟ .. أ ػػػػريف ؟ أـ تتػػػػتجيب برضػػػػا ؟ .. اآ

يتركيا وينتؿ مف بيف ىذا الجم, أاذا ىو فاعؿ ؟ .. وىبيا صر ت .. م
 .يتحقو الندـ ؟ ... ((  المحتشد متواريا  

ف ىذه اليواجس والتتا الت تكشؼ لنا عػف ميػارة فائقػة مػف حيػث  مػؽ إ
عالقػة تػػا نة غيػػر منظػػورة بػػيف المػػرأة والتمثػػاؿ فػػي مقابػػؿ عالقػػة  بػػاردة 

 : منظورة بيف الرجؿ والمرأة 
و  مخ تتػػمبيػدىا خ يتحتػس فييػا بػرودة الصػ ر .. يمتػؾ )) وفجػةة يقتػرب

يدىا بتراخ ىو غير الرضا خ دمو مضطـر باالشوؽ خ يػدىا بػاردة مثمجػة 
لمرجػؿ خ  موضػوعيا   يشػكؿ معػادال  ال ف النمثػاؿ ىنػاإورغـ ذلػؾ فػخ ... (( 

حتػػواء الداللػػة االنتػػانية خ وانحيػػاز المػػرأة الػػت وانمػػا ىػػو شػػكؿ جمػػالي إل
ىػػػػو انحيػػػػاز الػػػػت الحركػػػػة ولػػػػيس التػػػػكوف خ خ مػػػػف الرجػػػػؿ  التمثػػػػاؿ بػػػػدال  

نحيػاز الػت مػا ىػو اعمػؽ واالنحياز الػت الحيػاة ولػيس ال مػود خ وا يػرا اال
 بالحب . مف الشعور

حيػث الجػػوىر  ثػػاؿ ىػو فػرؽ مػػفتومعنػت ذلػؾ أف الفػػرؽ بػيف الحريػة واالم
 و متحػػررة خ لػػذلؾ فالتمثػػاؿ م شػػرأاالرادة متػػتمبة النفتػػي بػػيف اف تكػػوف 

حالػػة حيػػة جميمػػة رائعػػة ىػػي فػػي جوىرىػػا حالػػة تػػاكنة جامػػدة ثابتػػة مػػف 
عكػػس الرجػػؿ خ وبينيمػػا تكػػوف مػػاىو  ػػالؿ المػػرأة خ فيمػػا ي شػػر التمثػػاؿ 

ف حػػػب رائحتػػػؾ خ امتثالػػػؾ ألأنػػػا أالمػػػرأة واقعػػػة بػػػيف الحريػػػة واالمنثػػػاؿ ))
 تكوني انتانة عاشقة ومعشوقة (( .
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ي في قصة لطيفة الدليمي تدف, وليس الشعور  يولكف فورة التدفؽ الشاعر 
و الضػياع وتػط االشػياء الػت حػد أالت االغػراؽ بالضػبابية  بالرمز احيانا  

يحوؿ دوف تنامي الرمز وفؽ االنتياب النفتي الذي يتطمػب فيػو تصػعيد 
 الواق, المطموب .شعرية الداللة الرمزية الت متتو  

لشػاعرية فػي وما ي  ذ عمت لطيفة الدليمي مف حيث عدـ تجانس المغػة ا
ولكف مف خ عمي محمود جنداري  التعامؿ الرمزي م, الواق, ػػ ي  ذ ايضا  

 ال  إ ػػر  خ فػػرغـ اف لغػػة جنػػداري غيػػر شػػاعرية بػػالمعنت الػػدقيؽ خ أزاويػػة 
طر الرمػػػز بكثافػػػة لغويػػػة نتيجػػػة الدقػػػة فػػػي المراقبػػػة والتركيػػػز فػػػي   انيػػػا تػػػ

 ة .الوصؼ خ حيث تدف, بالداللة الرمزية الت ارضية مطموت
( ىػػي امػػراة تعتمػػؽ فػػي قػػاع الػػذاكرة عبػػر 26ػػػ اف )) شػػاحنة (( جنػػداري )

الطريػػػؽ التػػػي تتػػػمكو الشػػػاحنة نفتػػػيا خ وىػػػي النػػػداء الػػػذي يشػػػد انمػػػوذج 
ري الت الوطف خ وىذا النموذج يعيش حالة نفتية مركبة مف ال وؼ اجند

ىػي و خ والشؾ والقمؽ بيف الشاحنة التي يقودىا والمراة الحاضرة في ذىنو 
بذلؾ ) شاحنة ػػػ أمػراة ( متدا مػة اليمكػف الفصػؿ بينيمػا )) كانػت جميمػة 

تيدر و ة خ وجميمة وىي تتحرؾ نوىي تاكنة خ جميمة وىي ىادئة ومتتكي
. )) 

وذاكػػػػرة انمػػػػوذج القصػػػػة ػػػػػػ ذاكػػػػرة عجيبػػػػة غريبػػػػة ذات ترتػػػػبات وتركػػػػات 
مػػف  وىػػواجس نفتػػية ػػػػ اجتماعيػػة م تمفػػة )) كانػػت المػػرأة تػػةتيني رائحتيػػا

انيا تد ؿ مف النافذة خ وأبصرىا باشكاؿ متباينة : تارة  خ حيث ال اعرؼ
فػي التػف خ وتػارة أبصػرىا ) رائعػة (  طاعنػا  ازؿ رجػال   غػتضحؾ خ وتػارة ت
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 تمتؾ باحد  يدييا وتادة صغيرة مف الريش الناعـ (( . تماما  
ف جنػػػداري اكثػػػر قػػػدرة عمػػػت احكػػػاـ الصػػػنعة الفنيػػػة لمقصػػػة خ ليػػػذا فيػػػو إ

الػوعي الفكػري لقضػيتو االتاتػية  احيانػا  تفػوؽ ت دـ الرمز بميارة فنيػة يت
خ ويةتي ىذا التفوؽ نتيجة اتتيعابو لمداللػة الرمزيػة لمواقػ, قبػؿ كػؿ شػيء 
خ كمػػا اف كثػػرة ضػػرباتو المتالحقػػة ومراقبتػػو المركػػزة لمتػػار الشػػاحنة فػػي 

ممػػا  ف تصػػبح قضػػية كبيػػرة اكثػػرالطريػػؽ مػػف الػػدا ؿ ػػػػ تػػدف, بالشػػاحنة أل
تحتمميػػا قصػػة قصػػيرة خ وذلػػؾ النػػو ال يطػػؿ عمػػت االشػػياء مػػف ال ػػارج خ 
وانمػػا يصػػور ببراعػػة كيػػؼ تحتػػدـ ىػػذه االشػػياء مػػف الػػدا ؿ خ ومػػ, ذلػػؾ 
يتطور الرمز بصعوبة حتت النياية خ حيث االدوار المتبادلة ) لمشاحنة ػػ 

 ة جػػاز المػػرأة (  والضػػمائر المتدا مػػة ) لمقػػاص ػػػػ البطػػؿ ( والحػػاالت المتم
) لالفعػػػاؿ النفتػػػية واالجتماعيػػػة ( خ ومػػػف ثػػػـ االمتػػػاؾ الشػػػديد بػػػال يوط 
غيػػر المرئيػػة لنتػػيج الحػػدث العػػاـ )) قمػػت ليػػا انػػؾ تتػػدلميف ودفعػػت ذراع 
التػػرعة الػػت االمػػاـ خ وكانػػت الكػػرة البالتػػتكية تػػا نة خ وبيػػدوء ال ػػائؼ 

وء المتتتػػػمـ خ رفعػػػت قػػػدمي فاشػػػتد ىػػػديرىا وىػػػي تنتػػػاب ىػػػذه المػػػرة بيػػػد
زاحمة نفتيا فوؽ شارع أممس ال أبصر منو اال ماتبصره بعينييا القوتيف 

. )) 
وتداعيات التائؽ تنمو وتتصاعد عمت  ط متوازف م, اىتزازات الشاحنة 
خ وكممػػا يتػػداعت التػػائؽ اكثػػر تنػػدف, الشػػاحنة بتػػرعة اكثػػر خ وبػػيف حالػػة 

ظػالـ التائؽ وطريؽ الشاحنة قضية محفوفة بم اطر شػتت : ال ػوؼ وال
بػػػانقالب الشػػػاحنة فػػػي اعمػػػاؽ الػػػوادي خ  والقمػػػؽ خ وكػػػؿ ذلػػػؾ كػػػاف ايػػػذانا  
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و عػالـ مطمػوس خ ولكػف أو الدمار في مكاف موحش أحيث يعـ ال راب 
رغػػـ التحطػػيـ الجتػػػدي تبقػػت الػػػذاكرة حيػػة عبػػر قضػػػية انتػػانية متوىجػػػة 

) الشػػػاحنة ( كبدايػػػة  ىنػػػا تكمػػػف الداللػػػة الرمزيػػػة لنيايػػػةحتػػػت النيايػػػة خ و 
 اللة الواقعية .لمد

( فيػػي تشػػكؿ  طػػوة 22ػػػػ امػػا قصػػة كػػاظـ االحمػػدي )) طػػائرال ميج (( )
متقدمػػة فػػي كتابػػة القصػػة ذات الر يػػة الرمزيػػة الواقعيػػة مػػف حيػػث الر يػػا 
والمعالجػػػػة والموقػػػػؼ خ وعمػػػػت الػػػػرغـ مػػػػف االغػػػػراؽ فػػػػي التفاصػػػػيؿ غيػػػػر 

نػػػػو فػػػػي رصػػػػد ومراقبػػػػة ابطالػػػػو خ فة ةالموحيػػػػة واضػػػػطراب الزاويػػػػة النفتػػػػي
اتػػت دـ الرمػػز بػػوعي فنػػي متقػػدـ خ فالطػػائر ىنػػا ػػػػ وتػػيمة وغايػػة وىػػدؼ ػػػػ 
بحيػث اليتحػوؿ الػت قضػػية بػؿ يتػتوعب قضػػية ويتمثػؿ وجودىػا الػػواقعي 

 رغـ أنيا قضية مرموزة .
اف عالقة كريـ المرزوؽ بالطػائر ػػػ عالقػة واقعيػة شػديدة االرتبػاط بػالواق, 

       ضػػػػػعؼ درجػػػػػة عالقػػػػػة لػػػػػذلؾ فيػػػػػي تعطػػػػػي عػػػػػدة دالالت رمزيػػػػػة رغػػػػػـ خ 
ؿ المعبػػػػر بالطػػػػائر ( ػػػػػػ )) فجػػػػةة شػػػػعر المػػػػرزوؽ أف عينيػػػػو قػػػػد و ) متػػػػ  

امتؤلتػا بجتػـ الطػائر الػػذي كػاف حضػوره المكثػؼ وتفػػرده خ قػد أيقظػا فػػي 
خ بحالػػػػة لػػػػـ يتعػػػػرؼ عمييػػػػا متػػػػ وؿ المعبػػػػر خ  احتاتػػػػو شػػػػعورا مفاجئػػػػا  

رىػػة م بػػةة بتػػيولة خ غيػػر انيػػا اثػػارت ذكريػػات المػػرزوؽ خ وكانػػت قبػػؿ ب
 في أعماقو (( .

ولكف ال مؿ الوحيد في ىذه القصة المتفردة ػػ يكمف في عدـ قػدرة القػاص 
ومػػػػف الزاويػػػػة خ عمػػػػت ادراة المراقبػػػػة حتػػػػت النيايػػػػة مػػػػف  ػػػػالؿ ش وصػػػػو 
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النفتية بالذاتخ وبذلؾ لـ ي مؽ ولو بدرجػة ادنػت التػوازف بػيف ش صػيتي 
ئر خ حيػػػػػػث تتحػػػػػػوؿ ) المػػػػػػرزوؽ ومتػػػػػػ وؿ المعبػػػػػػر ( ازاء مراقبػػػػػػة الطػػػػػػا

وكػػػػاف بامكػػػػاف القػػػػاص أف خ الش صػػػػية اال يػػػػرة الػػػػت ش صػػػػية ىامشػػػػية 
أف  ال  إيغنػػي ىػػذه الش صػػية النيػػا تغنػػي بػػدورىا الداللػػة الواقعيػػة أكثػػر خ 

القػػاص افرغيػػا مػػف محتواىيػػا التياتػػي عمػػت وجػػو ال صػػوص )) ثانيػػة 
اندىش مت وؿ المعبر خ اذ شاىد الطائر كمػا لػو كػاف فػي تػاحة معركػة 

 تدور رحاىا عمت الماء (( .
تبقػػت العالقػػة بػػيف المػػرزوؽ والطػػائر مشػػحونة بانفػػاس   ػػر ومػػف طػػرؼ 

متنامية بفعؿ ىذه المراقبة النفتية )) وفجةة انبعث في دا مو الوؿ مرة خ 
 : انػػو وحيػػد ولكػػفمس  فيػػؼ خ تتػػمؿ ب فػػوت يشػػبو الصػػمتصػػوت ىػػا

 (( .تيتتطي, اف يقود ترب الطيور
ولت الت اف الطائر يرمز الت قيادة ترب الطيور فػي ىذه ىي االشارة اال

ال ميج خ وىي اشارة واضحة وليتت بحاجة الت تعميؿ او تحميؿ خ ولكف 
)) ىنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػيف الرمػػػز واالشػػػارة فةالشػػػارة مقيػػػدة بمعنػػػت رمػػػزي . أمػػػا 

فػػػي تضػػػميناتو عمػػػت الرمػػػز فيػػػو أشػػػارة الػػػت شػػػيء غيػػػر محػػػدد ويحتػػػوي 
 ( . 21) معنت االشارة ((

ؾ فاتػػت داـ الرمػػز فػػي ىػػذه القصػػة يتػػدا ؿ مػػابيف االشػػارة كرمػػز ذي لػػذل
داللػػة خ وبػػيف الرمػػز كاشػػارة لمعنػػت رمػػزي خ وبػػذلؾ يشػػكؿ الطػػائر اشػػارة 
رمزيػػػة مركبػػػة اضػػػافة الػػػت انيػػػا تػػػرتبط بالتشػػػبيو )) شػػػبو الطػػػائر بػػػرئيس 
البحػػػارة خ فتػػػذكر عمػػػػت الفػػػور وقفػػػػة الػػػرئيس امػػػاـ بحارتػػػػو خ عنػػػد صػػػػدر 
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خ ثـ شرع يشرح ليـ  ط تير التفينة باتجاه  واحدا   ا  ميـ واحدالتفينة يتةم
 (( . الجنوب دائما  

    درجػػػة التوحيػػػد باعتبػػػاره االمػػػؿ والقضػػػية  وتبمػػػ  عالقػػػة المػػػرزوؽ بالطػػػائر
تيصػػؿ بالتػػرب الػػت  نػػا ذلػػؾ الطػػائر حتمػػا  أ)) اننػػي احػػس كمػػا لػػو كنػػت 

 (( . ال ميج .. انو يعرؼ طريقو جيدا  
ي فػػي ىػػذه القصػػة : انػػو تنػػاوؿ قضػػية معقػػدة باتػػموب ف ميػػارة االحمػػدإ

بتػػيط خ وذلػػؾ مػػف  ػػالؿ اتػػت داـ الرمػػز فػػي القصػػة كر يػػا لمتعبيػػر عػػف 
 وليس ارضية تعبيرية لمواق, .خ الواق, 

 ( نتةؿ :23زاء قصة ىشاـ توفيؽ الركابي )) االنشوطة (( )ا  ػػ و 
 لماذا توفر العمؽ الرمزي ولـ يتوفر الوضوح الرمزي ؟ 

لرمػػػػز فػػػػي ىػػػػذه القصػػػػة يتميػػػػز بقػػػػوة الداللػػػػة الرمزيػػػػة خ ولكنػػػػو يفتقػػػػد ف اإ
الوضوح الواقعي خ والغموض ىنػا لػـ يػةت نتيجػة عػدـ وضػوح الرمػز فػي 
ذىػػف القػػاص خ بػػؿ جػػاء نتيجػػة عػػدـ نضػػوج الر يػػة الفنيػػة فػػي تشػػ يص 

بكيفيػػة معالجػػة القضػػية القصصػػية  تالعطػػب الػػدا مي خ الر يػػة التػػي تعنػػ
محكومػة  القضية كما تبدو لنا ليتت حالػة انتػانية فالمطروحة خ ذلؾ أل

خ ولكنيػا أعمػؽ مػف ذلػؾ خ ولػذلؾ وقػ, القػاص بال وؼ والقمػؽ واالنكتػار
في اتار المحاكاة الرمزيػة دوف االرتفػاع بػالرمز الػت متػتو  الواقػ, خ أو 
بالعكس لـ يرتف, القاص بالواق, كمػا ينبغػي اف يكػوف الػت متػتو  الرمػز 

 نفتو . 
( مػا  بغموض شديد بحيث لـ يعط ولػو ) كػوة جاء الرمز مظمال  وبالتالي 
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بغيػػة اف يكشػػػؼ الرمػػػز عػػػف داللتػػػو الرمزيػػة الواقعيػػػة خ ومػػػف ىنػػػا يصػػػبح 
 مثابة ر ية يوتوبية لمواق, .بالرمز 

ومػػ, ذلػػػؾ فػػاف القػػػاص تمكػػف مػػػف ا تيػػار وتحديػػػد زوايػػة النظػػػر النفتػػػية 
ؼ بػػذلؾ كيػػؼ ذ كشػػإالمناتػػبة بوضػػوح ودقػػة فػػي التعامػػؿ مػػ, ش وصػػو 

كانػػػت تحتػػػدـ االنفعػػػاالت النفتػػػية بعمػػػؽ عنػػػد لحظػػػات المواجيػػػة الفرديػػػة 
بفعؿ حدة المغة االنفعاليػة فػي القصػة خ وكػاف مػف الممكػف كتػر انفعاليػة 

 أف يتتمر ايقاع القصة بانتياب نفتي اكثر .بغية ىذه المغة 
فػػػالبحر فػػػي قصػػػة )) االنشػػػوطة (( يمثػػػؿ تجربػػػة صػػػعبة بالنتػػػبة لمرجػػػؿ 

طفػػػؿ خ كمػػػا أنػػػو م ػػػاض عتػػػير مػػػف المواجيػػػة مػػػ, القػػػو  المتقمبػػػة خ وال
وغيػػػػر المتػػػػتقرة خ لػػػػذلؾ كػػػػاف صػػػػراعيما مػػػػ, البحػػػػر محفػػػػوؼ بػػػػالتمزؽ 
والظػػػالـ والضػػػياع خ ولكػػػف الضػػػوء ) ذلػػػؾ االمػػػؿ البػػػارؽ ( كػػػاف يشػػػدىـ 

اليػػدؼ بػػال توقػػؼ خ فالرجػػؿ صػػاـر بإتجػػاه بمزيػػد مػػف االصػػرار واالنػػدفاع 
مرعػوب خ وىمػا امػاـ تجربػة صػعبة )) تػوؼ  عات خ والطفؿ فزع  ائؼ

تػػػدور فػػػي دوامػػػة مػػػف التيػػػو والضػػػياع خ التػػػاحؿ يبػػػدو خ ومعرفػػػة طريػػػؽ 
 ف اشبو بالمتتحيؿ (( .الشاطيء اآ

خ  ءومػػػف ىنػػػا تبػػػدأ المفارقػػػة بػػػيف الرجػػػؿ الػػػذي يجاىػػػد فػػػي متابعػػػة الضػػػو 
وىمػػػا فػػػي عػػػرض البحػػػر خ لحػػػاح الطفػػػؿ عمػػػت تحديػػػد جيػػػة الشػػػاطيء ا  و 

ف . تػػود خ مػػاذا تفعػػؿ يػػاأبي ؟  اننػػا نبتعػػد عػػف الشػػاطيء اآوالظػػالـ اال
)) ا شػػػػت اف النصػػػػؿ الػػػػت نتيجػػػػة لػػػػو تبعنػػػػا ىػػػػذا الضػػػػوء صػػػػدقني (( و

 المتذبذب (( و )) أال نتتطي, أف نحدد جية الشاطب بةنفتنا ؟ (( .
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        ف ىػػػػػذه التتػػػػػا الت وغيرىػػػػػا مػػػػػف اليػػػػػواجس تعطػػػػػي الرمػػػػػوز القصصػػػػػية إ
) الرجؿ ػػػ الطفػؿ خ وخ ظالـ ػػ الشاطب ( مف ناحية ) البحر ػػ الضوء خ ال

ولكنيػػػػا غيػػػػر خ القػػػػارب ػػػػػػ الصػػػػراع ( مػػػػف ناحيػػػػة أ ػػػػر  دالالت عميقػػػػة 
واضػػحة خ وىػػي بػػذلؾ تصػػب فػػي حالػػة  اصػػة تعنػػت بقضػػية عامػػة ىػػي 

 :مزيج مف القمؽ النفتي واالجتماعي كمعاف متعددة لحالة واحدة 
كانػػت الشػػمس تغػػوص فػػي )) واصػػؿ الطفػػؿ بكػػاءه ب ػػوؼ وىػػو يتمػػتـ : 

البحػػر وكنػػػت أجػػذؼ خ وأنػػػت تتػػػتغرؽ فػػي النػػػـو فتوغػػػؿ  ػػدر لذيػػػذ الػػػت 
جتػػػدي واحتتػػػت بػػػالعجز . لػػػـ أتػػػتطي, أف اواصػػػؿ .. ثػػػـ غفػػػوت دوف 

 وعي (( .
والرجػػؿ ىنػػا عمػػػت تنػػاقض دائػػـ ىػػػو وحػػدة الصػػػراع الطفػػػؿ أف مػػا يجعػػؿ 

جيوؿ بيف االصرار عمت الوصوؿ الت الشاطب الم لقائمة عمت التناقضا
أو الوصػػوؿ الػػت الضػػوء البعيػػد فػػي البحػػر خ البحػػر الػػذي ال يػػ تمف مػػف 

جتػػده خ  رالضػػياع والمػػوت )) وفػػي يػػةس بقيػػت أحػػس بػػالفزع القاتػػؿ يغمػػ
ووجػػػػد نفتػػػػو ينظػػػػر الػػػػت الطفػػػػؿ والقػػػػارب والبحػػػػر كمجػػػػرد أشػػػػباح فقػػػػدت 

)) أدار المقدمػػة باتجػػاه معػػاكس لمضػػوء  لػػذلؾخ الحقيقػػة دفعػػة واحػػدة (( 
واف (( وبالتالي يمم, بقوة وىمس بصوت  فيض : لقد فات األالذي أ ذ 

ت مػػػت الرجػػػؿ عػػػف قيػػػادة القػػػارب فيمػػػا اتػػػتمر الطفػػػؿ يقػػػود القػػػارب نحػػػو 
 الشاطب .

اف الطفؿ ال يرمز الت البراءة واالماف والتػالـ خ النػو يمثػؿ جػيال بكاممػو 
يقؼ عمت النقيض تماما مف الرجؿ خ كما اف الرجؿ ال يرمز الػت ال يبػة 
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 تر قضيتو في معترؾ الحياة  وبكامم واالنكتار ولكنو يمثؿ أيضا جيال  
 عمت مواجية احتماالت الواق, الجديد .  ولـ يعد قادرا  خ 
ف الرمز في )) انشوطة (( الركابي كػاف بحاجػة الػت صػفاء فكػري أكثػر إ

اف يتحوؿ الرمز الػت داللػة واقعيػة  رغـ قوة الداللة الرمزية خ وكاف ممكنا  
 لو كاف ينمو دا ؿ االطار الواقعي ليذه الحالة االنتانية .أشمؿ 

( تجػنح الػت تبتػيط 21ػػ وقصػة موفػؽ  ضػير )) الفػرس المحتضػرة (( )
الداللػػة الرمزيػػة فػػي مقابػػؿ تعميػػؽ الداللػػة الواقعيػػة خ لػػذلؾ جػػاءت نمػػاذج 

فػػالفرس ىنػػاىي فػػرس خ مشػػكمة بةتػػموب تقميػػدي بتػػيط وشػػيئياتيا القصػػة 
كئيبة .. ذات جمػد أحمػر نبيػذي مبقػ, بمتػاحات بيضػاء ىزيمة )) وحيدة 

تت ػػػذ شػػػػكؿ دوائػػػػر ذات اتػػػػتطاالت مػػػدورة ومنحنيػػػػة قػػػػرب العنػػػػؽ وفػػػػوؽ 
العينيف خ عنػد الجبيػة خ وفػي نيايػةالقوائـ االربعػة (( خ وىػذه الفػرس ىػي 

خ  متجانتػا   جزء مف م مفات عالـ متداع واناس كػانوا ىنػا ي لفػوف  ميطػا  
حيػػػػاة  اصػػػػة خ حيػػػػاة غامضػػػػة مميئػػػػة بالمراىنػػػػػات )) كػػػػانوا اناتػػػػا ليػػػػـ 

ولكنيػا تشػير خ ومعنػت ذلػؾ انيػا ال ترمػز الػت قػوة متوثبػة خ والمغامرة (( 
الؽ خ زفة محبطة لـ تعد تقو  عمت التحرر والتوئب واالنطػنالت قوة متت

   وضػػػػ, انتػػػػاني قػػػػائـ ل) دراماتيكيػػػػة (  وىػػػػي ببتػػػػاطة ليتػػػػت تػػػػو  نيايػػػػة
 بذاتو .

ومػػاف بنقػػؿ قالفػػرس تمػػر مػػف  ػػالؿ عػػذابات رجمػػيف ي اف احتضػػارات ىػػذه
راف عػػػف أزالػػػة م مفػػػات ذلػػػؾ  ػػػر خ وىمػػػا يعب ػػػ النفايػػػات مػػػف مكػػػاف الػػػت 

ف الفػػػرس تعبػػػر عػػػف عالمػػػو ال ػػػاص ةالوضػػػ, القػػػديـ خ وأحػػػدىما يجػػػد بػػػ
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ف مثممػػػػا ىػػػػي الفػػػػرس المتروكػػػػة اآخ وعائمتػػػػو المتروكػػػػة وتػػػػط االنقػػػػاض 
ف احتضػػػارات الفػػػرس ىػػػو بدايػػػة ف الرمػػػؽ اال يػػػر مػػػإامامػػػو خ وبالتػػػالي فػػػ

لنياية عمميا في ذلؾ اليوـ خ كما اف القصة ال ت مػوا مػف أمػؿ انتػاني خ 
ف الجيػؿ الػذي تػيةتي تػيكوف ةحيث ير  الرجؿ الذي يتوحد م, الفرس ب

 ؽ حركة الزمف والحياة .بحتما غير مشموؿ خ بؿ تيت
 بايقػػاع واقعػػػي بتػػيط عبػػػر باف الرمػػز فػػي قصػػػة موفػػؽ  ضػػير ػػػػػ ينتػػا

تػت داـ فنػػي غيػػر معقػػد خ بػػؿ يتكشػؼ عػػف ر يػػا متػػتقبمية متفائمػػة خ أي إ
بمعنت اف الرمز ىنا ىو في جوىره ػػ قيمػة واقعيػة باالتػاس خ وال تحتمػؿ 

 ية داللة رمزية تعبيرية ما .أ
 ( تتجاوز الواق, الت متتو 26وقصة احمد  مؼ )) تيـ في غابة (( )

ت بر يػػة واقعيػػة غائمػػة عبػػر تشػػكؿ الرمػػوز والمرمػػوزاتخ بحيػػث الت ييػػؿ 
بػػػػػال وؼ والقمػػػػػؽ  محاصػػػػػرا   أتػػػػػموب معقػػػػػد خ فالقصػػػػػة تصػػػػػور أنموذجػػػػػا  

عمػت الت يػؿ )) وىػو  ةوالمطاردة فػي  ػاف مػا خ وميزتػو أنػو ذو قػدرة فائقػ
ذ يتحرؾ ليجس نبض الحياة في دا مو خ انما يتحرؾ بفعؿ مقدرتو عمت إ

 الممكنة (( . حدودىاثيرا ما تصور االمور  ارج ؿ خ فيو دائما وكالت ي  
أمػاـ امنيػة يتػتحيؿ تحقيقيػا  مرأة خ ولكنو يجد نفتو يائتػا  إكما أنو يحب 

ليػػذا عنػػدما يشػػتد الصػػراع النفتػػي بينػػو وبػػيف قػػو  الحصػػار خ ال يػػر   خ 
أمامػو تػو  محاولػة ا تػراؽ الغابػة بحثػا عػف ال ػالص االنتػاني خ  منفذا  

 معتمدا بذلؾ عمت فرس جموح .
ذ دائمػػا لمغابػػات ايقاعيػػا إ نػػا الػػت داللػػة رمزيػػة ضػػبابية ))فالغابػػة تشػػير ى
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ال ػاص خ ايقػػاع امػػرأة تضػمر الكثيػػر وتعػػرؼ الكثيػر وتػػد ر فػػي ذاكرتيػػا 
مػػف صػػمت كثيػػؼ تكػػاد توشػػؾ  اشػػياء طواىػػا الوقػػت وأتػػدؿ عمييػػا تػػتارا  

بد (( خ ومف الغابة اف تكوف ذاكرة صماء لمبمدة التي تركيا يونس الت األ
تػػو فػػي فػػيض مػػف الضػػباب التػػحري خ وبالتػػالي ي تػػرؽ ثػػـ يػػذوب مػػ, فر 

 مف الميب االزرؽ في النياية . جدارا  
واذا كػػػاف االيقػػػاع ال ػػػاص لمغابػػػة ىػػػو الداللػػػة الرمزيػػػة لممػػػرأة خ فقػػػد كػػػاف 

بػػة خ ذلػػؾ النيػػا ولػػيس فػػي الغاخ فػػي المػػرأة نفتػػيا   ػػالص الرجػػؿ متمػػثال  
 . ريبة غامضة فعال  غ(  الصة أترار )أي الغابة

ىػػػػػػذه الرمػػػػػػوز والمرمػػػػػػوزات ) التػػػػػػيـ خ الغابػػػػػػة خ الفػػػػػػرس خ الضػػػػػػباب  اف
التحري خ الميب االزرؽ ( جاءت مصحوبة بحس أتطوري متناـ خ مما 

 غير واقعية مف ال ياالت البعيدةالدالالت الواقعية الت متتويات بدفعت 
(25. ) 
 

 الرمزية الغرائبية 
 
وانمػػػػا خ داؿ عػػػػف أي شػػػػكؿ ف االبيػػػػاـ الرمػػػػزي فػػػػي القصػػػػة ال يكشػػػػؼ إ

فيػػػو امػػػا اف ينشػػػة بفعػػػؿ تشػػػوش وبػػػذا اشػػػكاالت متعػػػددة خ ينطػػػوي عمػػػت 
و يتكػػوف نتيجػػة أخ والشػػواش النػػاجـ عػػف عػػدـ الصػػفاء  الػػذىف القصصػػي

 .واالضطراب الناجـ عف عدـ االتتقرار  ر يةعدـ وضوح ال
تػراب خ غكما اف غرائبية  الرمز في القصة ػػػ حالػة مركبػة مػف الغربػة واال
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( وىػػػػي بػػػػذلؾ 27نتػػػػاف نفتػػػػو واغتػػػػراب االنتػػػػاف عػػػػف الواقػػػػ, )غربػػػػة اال
المتيقظػػػة تحػػػت تكشػػػؼ فػػػي جوىرىػػػا عػػػف وقػػػوع الحػػػواس  غرائبيػػػة معقػػػدة

تةثير المشاعر الضاغطة خ بحيث يتجو القاص الػت التعبيػر عمػا يعتمػؿ 
و قتػػوة أمػػف  ػػالؿ الالوعػػي القصصػػي بتػػبب وعػػورة أعمػػاؽ نفتػػو فػػي 

 الم ثرات الواقعية .
و غيػػػػر واقعيػػػػة خ كمػػػػا اف أبػػػػة يغر  لغرائبيػػػػة ػػػػػػ ليتػػػػت رمػػػػوزا  ف الرمػػػػوز اإ

مبيمػػػة ألغػػػاز اتػػػت داميا بطػػػرؽ غيػػػر مةلوفػػػة ػػػػػ اليعنػػػي أف تتحػػػوؿ الػػػت 
عالقػػة غيػػر مفيومػػة بػػيف و اصػػة انيػػا نتػػاج شػػكاؿ مغمقػػة خ ةغة بو مصػػ

نعػػػداـ إالقػػػاص والواقػػػ, ... وىػػػي عالقػػػة ضػػػياع وتمػػػزؽ وتنػػػاقض نتيجػػػة 
)) الواقعيػػة فػػي االدب ألف ذلػػؾ خ مػػ, الواقػ,  و التجػػاوب االدبػػيأالتكػاف  

التكمف في التطابؽ التاـ بيف الرمػز والتجربػة الواقعيػة المعاشػة خ بػؿ فػي 
ة التجريػد يعالقة انتجاـ معينة مف الصعب تحديدىا خ بيف ماتنتجو عمم

مػػف الواقػػ, ( وبػػيف تجربػػة  تاتػػا  أالػػذىني مػػف مفػػاىيـ  دا ميػػة ) منطمقػػة 
 . (29ال مؽ االدبي (( )

اذف فالر ية الغرائبية لمرمػز فػي القصػة ػػػ قبػؿ اف تكػوف ر يػا ػػػ ىػي حالػة 
ذ ينتػػػحب القػػػاص الػػػت إمػػػف حػػػاالت المعايشػػػة المنفصػػػمة عػػػف الواقػػػ, خ 

واه الذاتيػة فػي محاولػة غيػر معقولػة لمواجيػة قػعالمو الدا مي التتجماع 
 تاس .عالمو ال ارجي خ وىي بذلؾ مواجية ) يوتوبية ( باأل

ؿ فػي قصػتي ف ػػػ تمث ػحتػت اآالقصػة أغرب اتت دـ رمزي لػـ تةلفػو ػػ أف 
( وفػػاروؽ يوتػػؼ )) الػػذئب 28غػػازي العبػػادي )) العػػودة الػػت البيػػت (( )
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والداللة ىنا خ ( خ ويكمف عنصر الغرابة في داللة الرمز بالذات  16(( )
ىػػي ػػػػ اشػػكالية رمزيػػة النيػػا داللػػة ) أبعػػد مػػف ال يػػاؿ واقػػرب مػػف الواقػػ, 

ؼ يكشػػؼ عػػف نقيضػػو بػػالمعنت الكامػػؿ خ و لةتعطػػي معنػػت غيػػر مػػ بحيػػث
تػػت دـ لمداللػػة عمػػت أي اف الكمػػب فػػي قصػػة ) العػػودة الػػت البيػػت ( لػػـ ي  

الوفػػاء واالمانػػة خ وكػػذلؾ فػػي قصػػة ) الػػذئب ( لػػيس لمداللػػة عمػػت المكػػر 
خ ليػػذا فالكمػػب ضػػمف يماتيلػػدالل والغػػدر خ بػػؿ ىمػػا رمػػزاف مغػػايراف تمامػػا  

) ضػػيؼ ثقيػػؿ ( والػػذئب فػػي الحػػرب )  مػػوؽ اليػػؼ ( وىػػذه تقاليػػد البيػػت 
ىػاتيف ىي االشكالية المتت مصة مف طريقة وغايػة الرمػز المتػت دـ فػي 

 القصتيف . 
ف قصػػة ) العػػودة الػػت البيػػت ( تجػػري بايقػػاع بتػػيط لمغايػػة خ وتكػػاد أف إ

ولكنيػػػا محكومػػػة بر يػػػة خ تكػػػوف ) فوتوغرافيػػػة ( فػػػي التعامػػػؿ مػػػ, الواقػػػ, 
التعامػػػؿ مػػػػ, التقاليػػػد االجتماعيػػػػة خ وىػػػي بػػػػذلؾ تجػػػنح نحػػػػو غريبػػػة فػػػػي 

فػي تػموكو  فالكمب ػػ الفي تماد  . لقد تماد  جػدا   ) التغريب واالغراب 
التػيء وتصػػرفاتو ال رقػػاء حتػػت وصػػؿ بػو االمػػر فػػي البيػػت الػػت ارتكػػاب 

وقد أراد القاص اف يوحي بيذه الحماقات دوف خ الحماقات التي التغتفر( 
لداللػػة الكمػػب خ إتػػتثمار معكػػوس االحالػػة أراد خ و تفاصػػيؿ الػػد وؿ فػػي ال

لـ ييدؼ الت تمرير قضية ما مف  الؿ الكمب خ بػؿ اف الكمػب ىنػا وبذا 
    فيػػو يتحػػوؿ الػػت كػػابوس بالنتػػبة لمجميػػ, لػػذلؾ ىػػو القضػػية االتاتػػية خ 

)) لقػػد اكتشػػفنا بةننػػا نػػ ي فػػي بيتنػػا كمبػػا الحاجػػة لنػػا بػػو (( فيمػػا )) قػػاؿ 
الكمػػب وجػػود ف يػػذالخ و ضػػيؼ خ والضػػيؼ اليػػرد ميمػػا كػػاف (( الحػػاج أنػػ
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لبيػػت خ ومػػف ىنػػا تػػةتي مقاطعتػػو ا أفػػراد العائمػػة فػػيموضػػ,  ػػالؼ بػػيف 
يغػػػادر البيػػػت بفعػػػؿ اتػػػموب خ حتػػػت نتيجػػػة منطقيػػػة لتػػػموكو غيػػػر التػػػميـ 

انػػو يعػػود مػػرة أ ػػر  الػػت البيػػت خ  ال  خ إالقتػػوة والجفػػاء فػػي التعامػػؿ معػػو 
والعػػػذاب بمثابػػػة االتػػػتقرار النيػػػائي لرحمػػػة التيػػػو  ولكػػػف عودتػػػو ىػػػذه ىػػػي

 ثـ يدفف في زاوية مف زوايا البيت .الكمب خ ليذا يموت خ والضياع 
ف الكمػػب فػػي قصػػة غػػازي العبػػادي  ي شػػر حالػػة مػػف حػػاالت العبػػث فػػي إ

تعبيػػػر عػػػف ىي وبقػػػدر مػػػاالواقػػػ, واالنفصػػػاؿ عػػػف الواقػػػ, فػػػي  ف واحػػػد خ 
غيػػػػػر تػػػػػوي فػػػػػي  ادانػػػػػة لتػػػػػموؾيػػػػػي ا ػػػػػتالؿ العالقػػػػػات االجتماعيػػػػػة خ ف

 .المجتم, 
بػػػػة اػػػػػػ أمػػػػا قصػػػػة )) الػػػػذئب االليػػػػؼ (( لفػػػػاروؽ يوتػػػػؼ خ فيػػػػي اكثػػػػر غر 

خ  عف الواق, خ النيا تدور حوؿ ذئب أليؼ )) كاف الجميػ, نيامػا   غترابا  ا  و 
حيػػػػث د ػػػػؿ الػػػػذئب ال يمػػػػة خ لػػػػـ يحػػػػس بد ولػػػػو احػػػػد تػػػػواي الننػػػػي لػػػػـ 

البعيػػدة خ نظػػرت فػػي عينيػػو  بتػػبب أصػػوات القػػذائؼ اتػػتطي, النػػوـ جيػػدا  
فمػـ أر ذلػػؾ الضػػوء الشػرير الػػذي يممػػ, فػػي عيػوف الػػذئب عػػادة خ الحقيقػػة 

عنػػو   خ لكننػػي مػػف  ػػالؿ الحكايػػات التػػي تػػرو  أننػػي لػػـ أر فػػي يػػوـ ذئبػػا  
   ... وشػػػعرت بػػػال وؼ  مػػػف طباعػػػة .. ولػػػذلؾ توجتػػػت شػػػرا   عرفػػػت شػػػيئا  

 )). 
الشػػػعور الػػػدا مي  ولػػػيسخ الػػػذئب صػػػورة مػػػف صػػػور ال ػػػوؼ يمثػػػؿ وىنػػػا 

 ػػػوؼ مػػػبطف وغيػػػر معمػػػف مػػػف قػػػو  غامضػػػة ػػػػػ ىػػػي أي انػػػو بػػػال وؼ خ 
واالعتيػاد عمييػا خ النيػا شػكؿ  وألؼ معيا آالتيمكف طبيعية في الواق, خ 
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نػا ال أجػر  بػالطب, اف انظػر أمف اشكاؿ المعايشة الحياتية المفروضػة ))
خ  ظا  فػػػي عينػػػي الػػػذئب مػػػرة ثانيػػػة  شػػػية اف يالحػػػظ اننػػػي مازلػػػت متػػػتيق

خ وقػػػػد يكػػػػوف  ىمتػػػػت لنفتػػػػي : ىػػػػذه المػػػػرة االولػػػػت التػػػػي تػػػػر  بيػػػػا ذئبػػػػا  
خ ولكنؾ تتعتاد عميو خ وتيكوف اقتحامو الميمػي  شعورؾ بال وؼ طبيعيا  

فػػي االيػػػاـ المقبمػػة ػػػػ قمػػػت لنفتػػي : يبػػػدو انػػو ذئػػػب  طبيعيػػػا   لم يمػػة حػػدثا  
 ليؼ (( .أ
رابػػػة االتػػػت داـ لفػػة الػػػذئب فػػػي ىػػػذه القصػػػة ػػػػػ ىػػػي نتيجػػػة طبيعيػػػة لغأف إ

الفنػػػي لمػػػذئب كداللػػػة رمزيػػػة معكوتػػػة فػػػي الواقػػػ, خ وبػػػيف االلفػػػة والغرابػػػة 
يشػػػكؿ الػػػذئب الوتػػػيمة والغايػػػة فػػػي تمريػػػر حالػػػة ال ػػػوؼ خ وال ػػػوؼ ىنػػػا 
يتجتد في القو  الشريرة غير المنظورة )) حيف نظػرت عبػر زجػاج نافػذة 

رة .. انػػو التػػيارة خ رأيػػت الػػذئب يػػركض بتػػرعة عاليػػة بػػالقرب مػػف التػػيا
نفتػػػو خ ذئػػػب الميػػػؿ خ الػػػذي د ػػػؿ ال يمػػػة وحػػػاوؿ اف يػػػزيح الغطػػػاء عػػػف 

 ( .12جد أي أثر لمشر (( )أالمالـز صالح خ حدقت في عينيو خ فمـ 
ف ما يجعؿ الذئب في ىذه القصة ػػ غريبا وغير مةلوؼ فػي الواقػ, لػيس إ

قػػة فػػي أتػػت داـ الرمػػز بطريقػػة غيػػر واقعيػػة خ وانمػػا باتػػت داـ الرمػػز بطري
غيػػر تقميديػػة وال معقولػػة خ وىنػػا تكمػػف  فتقميديػػة معقولػػة تيػػدؼ الػػت معػػا

ىذه القصة في انيا غرائبيػة بػالمعنت الػدقيؽ : )) يبػدو انػو ذئػب  ةشكاليإ
اليػػػؼ / اذف لتػػػت انػػػا المقصػػػود / الرجػػػؿ الػػػذي ينػػػاديني ػػػػػ ينػػػاديني انػػػا 
بالػػػػذات / كانػػػػت عينػػػػي تػػػػ لمني خ وال ادري أي عػػػػيف بالضػػػػبط / الػػػػذيف 

 بػػدا  أيجيئػػوف الػػت ىػػذا المكػػاف يػػروف ىػػذا الػػذئب ثػػـ اليرونػػو بعػػد ذلػػؾ ػػػػ 
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. ))... 
( رغػـ انيػا ذات 11ػػ وقصػة محمػود جنػداري )) حالػة لطػائر غريػب (( )

انيػػا غريبػػة واغترابيػػة فػػي  ف خ النيػػا  ال  إر يػػة تعبيريػػة مكثفػػة وموحيػػة خ 
مػػف  تتحػػدث عػػف طػػائر لػػو عشػػرات االتػػماء وااللػػواف خ طػػائر ىػػو مػػزيج

ال رافة والحقيقة )) في كؿ عاـ خ ومنذ تنوات عديدة خ عشػر أو ألػؼ خ 
كػاف يػةتي مػف جيػػة مجيولػة طػائر صػغير بحجػػـ قبضػة اليػد خ م ضػػب 
 الجناحيف مف باطنيما بموف الحناء الػداكف (( والغريػب أنػو مػذعور دائمػا  

خ لػػػذلؾ فيػػػو مثيػػػر  حػػػد الحنػػػاء الػػػداكف (( حػػػد المػػػوت خ ومطمػػػئف دائمػػػا  
 ذ يحمػؿ بػيف طيػات ريشػو )) أتػرار  فيػة قػؿ  إة والحيػرة والتةمػؿ خ لمدىش

 ػػر بػػنفس الصػػغر والضػػعؼ (( وحياتػػو  الصػػة ألػػـ  ف يحمميػػا طػػائر أ
وحػػػب خ أو تػػػعادة ورعػػػب . وبالتػػػالي فيػػػو طػػػائر حقيقػػػي ولكػػػف لػػػيس لػػػو 
وجػػود عمػػت االطػػالؽ خ وأشػػد غرابػػة منػػو أف تكػػوف حالتػػة اغترابيػػة غيػػر 

لبكػػػاء خ بالػػػدـ امركبػػػة مػػػف حيػػػاة محكومػػػة بػػػالفرح و  واقعيػػػة خ النيػػػا حالػػػة
 في ليمة  العرس خ عندما يطػة فييػا أي راع لممػاعز والحناء خ و صوصا  

م ضبة بالحناء مف أتفؿ القدميف الت االعمت حتت شعر الرأس  عروتا  
الت درجػة غيػر معقولػة  ليفا  أ خ عند ذلؾ يصبح الطائر وكذلؾ الراعي ))

اف ىػذا الطػائر كمػا ليمة العرس ال رافية تمؾ (( خ بعد يوـ أو يوميف مف 
خ ومف ىنػا  و شييدا  أ ة العرس : فيو أما اف يكوف شاىدا  مبمي دائما  يقترف 

 في ىذه القصة .الطائر ديء قضية تتب
اف كثػػرة التفاصػػيؿ فػػي ىػػذه القصػػة رغػػـ قوتيػػا التعبيريػػة المتدفقػػة بايحػػاء 
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لػت الجػة متدا مػة فيمػا بينيػا اشديد خ جعمت ال طوط البيانية لمتػرد والمع
) والػػػػذي حػػػػاؿ دوف أف تحقػػػػؽ ىػػػػذه  حػػػػد  م مػػػػت االيقػػػػاع الفنػػػػي لمقصػػػػة
يتترب ىذا الت م ؿ الت البناء رجة دلالقصة المتعة الجمالية المطموبة ( 

وت ) ضػػػمير صػػػالفنػػػي بكاممػػػو خ وذلػػػؾ عنػػػدما يظيػػػر فيمػػػا بعػػػد وفجػػػةة 
يػػة االصػػمية ػػػػ لمطػػائر المػػتكمـ ( ثػػـ تنحػػرؼ بقيػػة االحػػداث باتجػػاه ) الحكا

الغريػػػب ( كمػػػا لػػػو أف مػػػا تقػػػدـ اليمػػػت بصػػػمة لمقصػػػة خ وبالتػػػالي جػػػاءت 
 ةالقصصػي ضػوعةالحكاية د يمة وزائدة رغـ انيا تشػكؿ البنيػة الفنيػة لممو 

 بشكؿ عاـ . 
ـ الرمػػػػز الفنػػػػي فػػػػي ىػػػػذه القصػػػػة يكشػػػػؼ عػػػػف وعػػػػي اومػػػ, ذلػػػػؾ فاتػػػػت د

يث اف القاص لػـ قصصي متبؽ في التعامؿ م, الموروث الشعبي خ بح
مؽ الداللة االجتماعية ليذه المشكمة مف عيعالج مشكمة اجتماعية ولكنو ي

 الؿ االرتفاع بيا الػت متػتو  كشػؼ وادانػة قػو  االتػتالب االجتمػاعي 
وضػػػػ, الفتػػػػاة الريفيػػػػة عنػػػػد الػػػػزواج فػػػػي ضػػػػوء ) ال مفيػػػػة كدالػػػػة عمػػػػت خ 

أيػة  ف ))ؼ ( ألالتاري ية الشعبية ( الموروثة وبالذات ) قطػرات دـ العفػا
ممط ػة بػدماء  ءرابػليمة عرس ال ت ضبيا ىذه القطرات النقية ىي ليمة غ

خ ) غتػال لمعػار(  دـ القتػؿأي و مف القمػب (( أ ر  تنبجس مف الرقبة أ
  ئمػػػػا  ابضػػػػة اليػػػػد يجفػػػػؿ دقىػػػػذا مػػػػا يجعػػػػؿ ذلػػػػؾ الطػػػػائر الصػػػػغير بحجػػػػـ و 
 وص .في ليمة العرس عمت وجو ال ص لمذعر الحقيقي تتجيب كميا  يو 

وحكايػػػة ىػػػػذا الطػػػػائر البػػػػائس ىػػػػي بػػػال شػػػػؾ حكايػػػػة الفتػػػػاة )) ىيمػػػػاز (( 
أنيػػا لػػـ تتػػتط,  أو ا  النيػػا فقػػدت تمػػؾ القطػػرات النقيػػة اغتصػػابخ البائتػػة 
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       االحتفػػػػاظ بيػػػػا حتػػػػت ليمػػػػة العػػػػرس وبالتػػػػالي تنتيػػػػي نيايػػػػة مةتػػػػاوية بعػػػػد 
قمػب خ جر وىو يتتقر تارة في الن)) صراخ  حاد وم لـ خ وعمت دوي ال 

 وتارة في العنؽ .. (( .
)) بصورة عنيفػة في حياة ىيماز يندف, ذلؾ الطائر في تمؾ الميمة العتيرة

ولػػـ تكػػف أنثػػاه معػػو خ  خ وم لمػػا   ا  حػػاد ا  دا ػػؿ غرفتيػػا وىػػو يطمػػؽ صػػرا 
تػػو  أف رائحػػة التػػراب قادتػػو الػػت ىػػذا المكػػاف (( والطػػائر المعػػذب ىنػػا ػػػػ 

 ي منحتػو ذلػؾ الػدـفتػت ىيمػاز االوؿ الػذليس ػػ تو  الداللة المعبرة عف 
 المبارؾ .

ومف ىنا ػػ يطرأ تحوؿ جديد في عالقة الطائر بػػ ) الحػب والمػوت ( فيػو 
رغـ أنو )) ال يحتمػؿ الحيػاة ميمػا خ لـ يعد يجفؿ خ وما عاد ي شت أحد 

كانت واتعة االفؽ خ بدوف أنثت خ فكيؼ بو وىو الطائر المتزوج قبؿ اف 
مثمػػو فقػػد انثػػاه ماكػػاف ليعػػود لػػو لػػـ يكػػف  لػػوف أف طػػائرا  يػػر  النػػور ؟ يقو 

ذا عاد فػي ىػذه التػنة فانػو لػف يعػود مػرة إىناؾ تبب  في . يقولوف أنو 
 ينػػدب انثػػاه اليشػػكؿ معػػادال   ي(( خ أي بمعنػػت أف الطػػائر الػػذ ا ػػر  أبػػدا  
( خ بػػػؿ يشػػػكؿ حالػػػة متجاوبػػػة لمفتػػػت الػػػذي فقػػػد فتاتػػػو ) ىيمػػػاز موضػػػوعيا  

   رمػػػػػػز والواقػػػػػػ, خ وىػػػػػػي حالػػػػػػة متفػػػػػػردة بػػػػػػااللـ والعػػػػػػذاب متضػػػػػػادة بػػػػػػيف ال
 والصمت .

اذف فالداللػػة واضػػحة : لػػوف الحنػػاء االحمػػر الػػدامي بػػيف جنػػاحي الطػػائر 
ىػػو بمثابػػة اشػػارة رمزيػػة الػػت لػػوف الحنػػاء االحمػػر الػػدامي بػػيف كفػػي الفتػػاة 

كونيا تمػر عبػر  في ليمة العرس خ ولكف ما يجعؿ ىذه الداللة غريبة حقا  
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اغترابيػػػة خ ذلػػػؾ الف العالقػػػة بػػػيف االنتػػػاف والطػػػائر ىنػػػا ػػػػػ عالقػػػة  ر يػػػة
 . تعبيرية مف حيث الجوىر ) انتانية ( واقعية 
ىػو أمػا نػوع ولػوف واتػـ ىػذا الطػائر ؟ ىػؿ ىػو ) طػائر الحػب ( ؟ ولكف 

ذا إ طػػائر  رافػػي أـ حقيقػػي ؟ تػػر  مػػاىو المػػوروث الشػػعبي ليػػذا الطػػائر
وتقاليػػػد الريػػػؼ الشػػػعبي فػػػي العػػػػراؽ ؟ ال يتجػػػزأ مػػػف عػػػػادات  كػػػاف جػػػزءا  

كمػا أوحػت بػو تفاصػيؿ  وبالتالي لماذا كاف الطائر شاىدا ولـ يكف شييدا  
 القصة ؟

اف ىذه التتا الت وغيرىا ػػ تكشؼ عف أىـ جانب أضاعتو عمينا القصػة 
د لنػػا بوضػػوح ودقػػة كيػػؼ تػػةتي قطػػرات دـ الطػػائر خ ذلػػؾ الف القػػاص مي ػػ

تػػاة فػػي ليمػػة العػػرس بالػػذات خ وليػػذا فالػػذي كضػػرورة فنيػػة لقطػػرات دـ الف
حدث اف قطػرات الػدـ المنتظػرة انبجتػت مػف قمػب وعنػؽ ) ىيمػاز ( بعػد 
أف فقػػػدت قطػػػرات الػػػدـ النقيػػػة فػػػي ليمػػػة عػػػرس تػػػابقة خ ولػػػـ تنػػػبجس مػػػف 

 القاص .أراد ليا الطائر كما 
يعيش عزيز عمػواف حالػة  (13)موتت كريديل)) االرنب (( ػػ وفي قصة 

بمعنػػػت ) االضػػػراب العقمػػػي واضػػػطراب الحػػػواس ( حيػػػث ت رقػػػو أغترابيػػػة 
فكػػرة ) كونػػو أرنػػب ( واالرنػػب ىنػػا تعبيػػر عػػف الػػذات ال ائفػػة المت اذلػػػة 

رغػـ أنػو خ و المذعورة نتيجة شعور ضمني باليموتػة والضػياع والوتػواس 
قالػػػت لػػػو فتػػػاة صػػػغيرة : ) أنػػػت أرنػػػب . مصػػػاب خ بمػػػرض نفتػػػي خ فقػػػد 

تقوؿ ىذا ؟ لعؿ لمرضي د ؿ لذي دفعيا ألف قالت لي : انؾ أرنب . ما
في ذلؾ ؟ أتكوف ىناؾ أمراض معينػة قػادرة عمػت أف تحيػؿ االنتػاف الػت 



 

021 
 قضايا القصة العراقية المعاصرة

 أرنب ؟ (( . 
    لػػػـ يػػػدرؾ أيػػػف تكمػػػف خ و مػػػف االرؽ والػػػدوار واالضػػػطراب الرجػػػؿ يعػػػاني و 

) عمتػػػو النفتػػػػية ( خ ومػػػػ, ذلػػػػؾ يعػػػرؼ اف ) االرنػػػػب ( يػػػػرتبط بتفاصػػػػيؿ 
 ؼءقبػػػؿ ثالثػػػة أرانػػػب )) غػػػذيتيا ومنحتيػػػا الػػػد حياتػػػو خ حيػػػث ربػػػي مػػػف

تيػػػا )) قالػػػت اف االرانػػػب تجمػػػب دوالحػػػب ولعبػػػت معيػػػا (( ولكػػػف أمػػػو طر 
ولكػف خ يف االرانػب بػالنحس لمبيت (( ... اذف ىناؾ عالقة تػابقة بينػو و 

 قة ؟ ما نوع ىذه العال
لػػيس نتيجػػة خ ف عزيػػز عمػػواف يعػػيش حالػػة أزدواج مابينػػو وبػػيف االرنػػب إ

نتيجػػة شػعوره الفعمػي بعػػدـ التػوازف النفتػػي وانمػا رضػو الػػذاتي خ تضػ ـ م
في ش صػيتو خ كمػا أنػو أكثػر تمػثال لالرنػب وتعاطفػا معػو )) الميػـ انػي 
تػػػةعمـ االطفػػػاؿ وأقػػػوؿ ليػػػـ أف يكتبػػػوا فػػػي دفػػػاترىـ : اف االرنػػػب حيػػػواف 

أي  خ (( نػاف تػوداواف وشػعر جمػده نػاعـ أبػيضودي, وشكمو جميػؿ . عي
حالة دا ميػة لش صػية عزيػز عمػواف مػف ال ػارج خ  يتمثؿا ػػاف االرنب ىن

مػػا كانػػت ت رقػػو وتشػػده الػػت صػػديقو ))طبيػػب الجممػػة  وىػػذه الحالػػة كثيػػرا  
المػػاف وال ػػالص النفتػػي االعصػػبية ػػػػ جػػابر صػػابر (  بحثػػا عػػف اليػػدوء و 

مػػػف ال ػػػوؼ واليػػػوس والت ػػػبط )) صػػػاحبي وحػػػده يتػػػتطي, أف يعيػػػد الػػػي 
مػػد  حػػاجتي اليػػو خ ومػػد  حرصػػي عمػػت أف  تػػالـ الػػنفس . ليتػػو يعػػرؼ

 أراه (( .
اف عزيز عمواف ػػ أرنب محاصر بالقمؽ وال وؼ واالضطراب خ وليذا لػـ 
خ يعرؼ الدعػة واليػدوء والراحػة رغػـ أنػو يعػيش فػي عػالـ ىػاديء معقػوؿ 
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وىػػػػذه المفارقػػػػة ىػػػػي نقطػػػػة االفتػػػػراؽ أو االلتقػػػػاء بػػػػيف الشػػػػعور بالغرائبيػػػػة 
غترابية الذاتية عف الواق, )) ركػض عبػر الحيطػاف الموىومة لمواق, خ واال
وحصػػػت وغػػػامر فػػػي نػػػبش الػػػدىاليز ومػػػر  وترابػػػا   واجتػػػاز نتػػػوءات وتػػػالال  

بػػاكثر مػػف ردىػػة متداعيػػة وانفتحػػت عينػػاه عمػػت وتػػعيما حػػيف رأ  نفتػػو 
في زقاؽ صغير مر بو قبؿ دقائؽ . حيف أماؿ رأتػو  مرة أ ر  محاصرا  

يػػػو بعينػػػيف واتػػػعتيف وقػػػرنيف ضػػػ ميف نحػػػو االرض رأ  الثػػػور ينظػػػر ال
 ويقؼ وحده في فـ الزقاؽ كالحجر (( .

موتت كريدي غريبة بالمعنت الغرائبي ل)) االرنب (( اف ما يجعؿ قصة 
و التفاعؿ بيف الذات ألمذات عف الواق, ليس في كونيا تفتقد الت التماثؿ 

ية خ وانما النيا غرائبية بمعنت االغتراب عف الذات الفعمخ والواق, 
            (.                                                                       11واغتراب ىذه الذات عف الواق, المعاش )

 2892 
 إحاالت

( دار  213( ترجمػػة جػػورج طرابيشػػي ) ص الفػػف الرمػػزي ) ىيغػػؿ (2) 
 . 2878الطميعة بيروت خ الطبعة االولت خ 

 96مػز فػي االتػػطورة خ الػدكتورة نبيػؿ ابػػراىيـ خ ص االتػطورة خ الر  (1)
 . 2878خ تمتمة الموتوعة الصغيرة خ وزارة الثقافة واالعالـ خ بغداد 

ريد خ  الفف الحديث في ضوء نظرية ىربرت االتجاىات الرئيتية في (3)
 . 2873خ منشورات وزارة االعالـ خ بغداد  11عدناف مبارؾ ص 

لبػػػػاحثيف التػػػػوفيت الم تصػػػػيف بنظريػػػػة نظريػػػػة االدب خ عػػػػدد مػػػػف ا (1)
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خ ص ؿ نصػػػيؼ التكرتػػػي االدب واالدب العػػالمي خ ترجمػػػة الػػػدكتور جميػػ
 .  2896خ منشورات وزارة الثقافة والفنوف خ بغداد  61
دراتات العالـ القصة في االدب االنجميزي الحديث خ الػدكتور طػو  (6)

 . 17محمود طو خ ص
 . 26تابؽ خ ص الفف الرمزي خ ىيغؿ خ المصدر ال (5)
تيار الػوعي فػي الروايػة الحديثػة خ روبػرت ىمفػري خ ترجمػة الػدكتور  (7)

 . 269خ  267محمود الربيعي خ ص
اصػوؿ الػداف, الجنتػي خ نظريػة االتػتجابة الرمزيػة خ كػولف ولتػف .  (9)

 . 168ص 
 . 2877/ بغداد  19التمثاؿ / قصص / وزارة االعالـ / ص  (8)
قصص ػػ منشورات وزارة الثقافة والفنوف ػػػ ص الحصار ػػ مجموعة  (26)

 . 2879ػػ بغداد  71
ػػ بغداد  93طائر ال ميج ػػ قصص ػػ منشورات وزارة االعالـ ػػ ص  (22)

 . 2875طو 
دراتػػػات العػػػالـ القصػػػة فػػػي االدب االنكميػػػزي الحػػػديث ػػػػػ الػػػدكتور  (21)

 .11طو محمود طو ػػ ص 
تراكي ػػػػػ اعػػػدىا وقػػػدـ ليػػػا قصػػػص م تػػػارة مػػػف ادبنػػػا القػػػومي االشػػػ (23)

 . 2877ػػ بغداد  11موتت كريدي ص 
 . 163المصدر التابؽ ػػ ص  (21)
   منػػػػػػزؿ العػػػػػػرائس ػػػػػػػػ مجموعػػػػػػة قصػػػػػػص ػػػػػػػػ منشػػػػػػورات وزارة الثقافػػػػػػة  (26)
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 والفنوف .
 منيا :  ر  اعتمدت الرموز الواقعية نذكرىناؾ قصص ا (25)
ة العاشػػػقة ػػػػػ موفػػػؽ أمنيػػػة القػػػرد ػػػػػ محمػػػد  ضػػػير / فتػػػاة المكتبػػػة والقطػػػ 

/ يتػػي / ال يػػوؿ عبػػد الػػرحمف الربيعػػي ضػػير ػػػػ تػػمكة طريػػة ػػػػ جميػػؿ الق
 الجثة والصقر ػػ حتب اهلل يحيت / وغيرىا .

( راجػػػ, بعمػػػؽ اكثػػػر وشػػػمولية أوتػػػ, / االغتػػػراب ػػػػػ تػػػةليؼ ريتشػػػارد 27)
شػػػػػا ت / ترجمػػػػػة كامػػػػػؿ يوتػػػػػؼ حتػػػػػيف / اصػػػػػدار الم تتػػػػػة العربيػػػػػة 

/ ويتنػاوؿ فيػو شػا ت 2896ت الطبعة االولت ػػ ر / بيرو لمدراتات والنش
 مفاىيـ م تمفة عف الغربة واالغتراب منيا :

مفيوـ أريؾ فػرـو خ ميػدلتوف خ كػاريف ىػورني خ ماكػديؿ وايػدلي خ وىيغػؿ 
الثقافي خ و وىناؾ مفاىيـ ا ر  عف الغربة واالغتراب الذاتي واالجتماعي 

النظػر الػت حػاالت الغربػة  ثرنا عدـ تطوي, ىذه المفاىيـ وغيرىا في وقد 
واالغتػػػػراب االنتػػػػاني عنػػػػدنا بػػػػالمعنت الفكػػػػري والجمػػػػالي خ وذلػػػػؾ بتػػػػبب 
طبيعة ونوع و صوصية ) غرائبية ىذه الحاالت المركبة ( والتي ت تمػؼ 
تمامػػػػػا مػػػػػف حيػػػػػث االتػػػػػباب والمتػػػػػببات ) الذتيػػػػػة والموضػػػػػوعية ( عػػػػػف 

اليعنػي اننػا لػـ  الحاالت اال ر  بالمعنت النقػدي ػػػ والفمتػفي خ ولكػف ىػذا
نتػػػػػتفد منيػػػػػا عمػػػػػت متػػػػػتو  طريقػػػػػة االتػػػػػتقراء النقػػػػػدي لحػػػػػاالت الغربػػػػػة 

 واالغتراب النفتي واالجتماعي والتياتي في القصة .
/ ىارولد اوزربوف / ترجمػة ثػامر ياتػيف طػو / مجمػة ( الفف كحقيقة29) 

 . 76االقالـ / العدد التات, / ص
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/  11/ الصػػػػادرة بتػػػػاريا  3657( جريػػػػدة الثػػػػورة اليوميػػػػة / العػػػػدد 28) 
 . 2896شباط / 

/  16/ الصػػػادرة بتػػػاريا  3896( ممحػػػؽ الثػػػورة االتػػػبوعي/ العػػػدد 16)
 . 2892نيتاف / 

ؽ يوتػػػػؼ العبػػػػارات و ( تكػػػػررت فػػػػي قصػػػػة ) الػػػػذئب االليػػػػؼ ( لفػػػػار 12)
ر ذلؾ الضوء الشرير الذي يممػ, فػي أالتالية : ػػ )) نظرت في عينيو فمـ 

ر ذلػؾ الضػوء الشػرير الػذي أت في عينيو فمػـ عيوف الذئب عادة )) نظر 
(( ػػػػ )) حػػدقت فػػي  يممػػ, ثانيػػة  شػػية اف يالحػػظ اننػػي مازلػػت متػػتيقظا  

 جد أي أثر لمشر ((...أعينيو خ فمـ 
وكػػاف مػػف الممكػػف اف تغنػػي ىػػذه العبػػارات أحػػد أىػػـ ال ػػواص التػػي ينفػػرد 

ت معرفػة الكاتب لـ يتتفد منيػا خ النػو لػـ يكػف عمػولكف بيا ) الذئب ( خ 
بطبيعػػة  يضػػا  أمتػػبقة بيػػا خ ولػػـ يكػػف عمػػت درجػػة مػػف الػػوعي القصصػػي 

الػػذئب خ وليػػذا لػػـ يتػػت دـ ىػػذه ال اصػػية بداللػػة ذات معنػػت وىػػي )) اف 
وال اتػتر ي الػػذئب خ واف وقعػت عػػيف أوقعػت عػيف االنتػػاف عمػت الػػذئب 

الػذئب عمػػت االنتػاف اوال اتػػتر ت االنتػاف (( راجػػ, كتػاب حيػػاة الحيػػواف 
   خ 811الػػػػدميري خ الجػػػػزء الثػػػػاني / ص  ؿ الػػػػديفر  / لمشػػػػيا كمػػػػاالكبػػػػ
136 . 

  ػػػػػػػػ ايػػػػػػار  11ػػػػػػػػ بتػػػػػػاريا  3561( ممحػػػػػػؽ الثػػػػػػورة االتػػػػػػبوعية العػػػػػػدد 11)
2896  . 

 . 31ػػ ص  2878( مجمة االقالـ ػػ العدد الراب, كانوف الثاني ػػ 13)



 

027 
 قضايا القصة العراقية المعاصرة

 ( وىناؾ قصص أ ر  اعتمدت الرموز العرائبية منيا : 11)
س ماشػػينا ػػػػ جميػػؿ القيتػػي ػػػػ الميػػؿ فػػي غرفػػة االنتػػة ـ ػػػػ جمعػػة ديػػوي اكػػ

ف الت لوف البنفتج ػػ محمػد عبػد المجيػد ػػػ الالمي ػػ اف عروقي تتحوؿ اآ
وجو الكمب ػػ لفيد االتدي ػػ االصوات ػػ ضياء  ضير ػػ العنكبوت ػػ  الد 

 حبيب الرواي ػػ وغيرىا .
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 عراقية الشيئيةلمقصة ال يتجا  الفنال 
 
 
 
  موشرات أولية •
ػ عنػػدما ظيػػرت الموجػػة الجديػػدة أو الروايػػة المضػػادة فػػي فرنتػػا عػػاـ  2

منيا ىؿ ىي دعوة لشكؿ  ػػ أثارت جممة مف االشكاالت النقدية خ 2839
 جديد أـ لمحتو  جديد ؟

نيـ ي تمفػػػوف فػػػي زاويػػػة إ( فػػػ2ورغػػػـ أف كتػػػػ ابيا يشػػػكموف مدرتػػػة واحػػػدة )
واقػ, خ ولكػف مػا يوحػدىـ ىػو انتفػاء وحػدة الزمػاف فػي مقابػؿ النظر الػت ال

 تةكيد وحدة المكاف .
شػػكاؿ وقوالػػب الروايػػة أل ةمػػف ىنػػا كانػػت الموجػػة الجديػػدة ػػػػ ر يػػة مضػػاد

تعنػػػت وانمػػػا خ يات واالحػػػداث صػػػش التعنػػػت بتبئيػػػر نيػػػا ال ألالتقميديػػػة خ 
 .بشيئنة الحواس واألمكنة 
 ( :1يقوؿ  الف روب غرييو )

الصفات التػي تجعػؿ  ءحد  عواتاالشياء ) كائنو ىنا ( مف حولنا تف إ))
 ( .3مف االشياء ش صيات أليفة ذات أرواح (( )

و يتػػتعيض عػػف الش صػػيات باالشػػياء خ ويجػػد فػػي ييػػومعنػػت ذلػػؾ أف غر 
ىذه االشياء أرواحا أليفو لتمؾ الش صيات خ بحيػث تتحػوؿ لديػو االشػياء 
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 جود االنتاف .الت معاني ذات دالالت متتقمة عف و 
عمػت أتػاس  ال  إكما اف تةطير المكاف ) الشيء( في نظر غرييو ال يقـو 

ف االىتماـ بالمحيط ال ػارجي لممكػاف إلغاء لزمف خ وبالتالي فإتحطيـ أو 
وجود شيء فػي العػالـ لػيس  يعني المعنت العميؽ لموجود خ ىذا الوجود )

نو وبيف االنتاف أية ىو االنتاف خ وال يوجو لالنتاف أي أشارة وليتت بي
 ( .1) (عالقة

غرييػػػػو ينظػػػػر الػػػػت المكػػػػاف عمػػػػت أنػػػػو االشػػػػيء المنفصػػػػؿ عػػػػف  واذا كػػػػاف
( يػػػر  أف ثمػػػة عالقػػػة جدليػػػة عضػػػوية 6)ؿ بوتػػػورياالنتػػػاف خ فػػػاف ميشػػػ

 متدا مة بيف االنتاف واالشياء .
ف العالقػػة إخ فػػذات طبيعػػة  ليػػة و واالشػػياء ييػػالعالقػػة بػػيف غر كانػػت ف وا  

انفعاليػػػػػة خ وانفعاليػػػػػة ليتػػػػػت عمػػػػػت ذات طبيعػػػػػة الشػػػػػياء بػػػػػيف تػػػػػاروت وا
االشػػياء خ باالنتػػاف عالقػػة متػتو  المغػػة االنفعاليػػة خ وانمػػا عمػت متػػتو  

لػػذلؾ لػػـ تمجػػة تػػاروت الػػت الوصػػؼ الشػػيئي المكثػػؼ بالتفاصػػيؿ خ وانمػػا 
لجػػةت الػػت الوصػػؼ الشػػيئي المكثػػؼ فػػي مراقبػػة االشػػياء خ تمػػؾ االشػػياء 

و انفعػػاالت داميػػة فػػي أعمػػاؽ االنتػػاف عمػػت أالتػػي تتحػػوؿ الػػت نبضػػات 
 الرغـ مف اانتفاء وحدة الزماف .

يجػد فػي القػوة الوصػفية لالشػياء الطريقػة واالتػموب فػي خ فإنو غرييو أما 
الوصوؿ الت ماىية المعنت الكمت لموجود خ فيما تجػد تػاروت فػي المػادة 

االفعػػاؿ الروحيػػة لالشػػياء ػػػػ الطريقػػة واالتػػموب فػػي الوصػػوؿ الػػت ماىيػػة 
 لالنتاف . وردود االفعاؿ الشيئية 
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أي أف غرييػػو يراقػػب االشػػياء مػػف وجيػػة نظػػر  ارجيػػة محكومػػة بمػػا تػػراه 
ذف خ أمػا تػاروت فيػي تراقػب االشػياء مػف وجيػة نظػر العيف وتتمعو األ

 دا مية محكومة بما تراه العيف ويعكتو االحتاس .
ات أتموب مكثؼ في ػػ ال يمكف النظر الت القصة الشيئية عمت انيا ذ 1

المراقبػػة الشػػيئية خ واف كػػاف االتػػموب الوصػػفي أحػػد أىػػـ عناصػػر القصػػة 
الشيئية خ كما وال يمكف النظػر الييػا عمػت أنيػا لغػة موحيػة أو مغرقػة فػي 
تفاصيؿ المكاف الشيئي خ وأنما ىي ر ية فنية ازاء الواق, والحياة قبؿ كؿ 

 شيء خ وىذه الر ية مقننة بموقؼ فكري .
ومػػ, ذلػػؾ فالقصػػة الشػػيئية كمػػا تػػوحي لمقػػارئ التػػيؿ ػػػػ بةنيػػا ليتػػت أكثػػر 

تشػػكؿ فػػي الواقػػ, خ تمػف مراقبػػة لحركػػات وتػنقالت وذبػػذبات شػػيئية تنمػو و 
بينمػػا ىػػي تجػػري وتتحػػرؾ بػػردود أفعػػاؿ يوميػػة وحياتيػػة خ بحيػػث تػػنعكس 

 فييا م ثرات الواق, النفتية واالجتماعية .
الشػػيئية التػػي تيػػدؼ الػػت كشػػؼ مػػوطف   بػػيف القصػػة ف ثمػػة فرقػػا  إلػػذلؾ فػػ

ال مؿ أو القوة في نظاـ االشياء خ وبػيف القصػة الشػيئية التػي تيػدؼ الػت 
خ وكػػذلؾ بػػيف القصػػة التػػي تيػػدؼ الػػت المرئيػػة  وصػػؼ تفاصػػيؿ المكػػاف

 اتتكشاؼ العالقة غير المرئية بيف االنتاف واالشياء 
لمتنػػامي أو الحركػػة فالقصػػة الشػػيئية تتػػير باتجػػاه احتػػواء الفعػػؿ ا وعمومػا  

المتفاقمػػػة خ تػػػواء أكػػػاف مصػػػدر ىػػػذا الفعػػػؿ أو تمػػػؾ الحركػػػة مػػػف دا ػػػؿ 
 .المعاش  الواق,في االنتاف أـ مف  ارجو خ 

ػػػػػ ثمػػػة تقنيػػػات م تمفػػػة لمقصػػػة العراقيػػػة الشػػػيئية خ ىػػػذه التقنيػػػات ذات  3
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راقبػػػة ماليعنػػػت ب فنيػػػا   نيػػػا تشػػػكؿ اتجاىػػػا  فإمتػػػتويات متباينػػػة خ ومػػػ, ذلػػػؾ 
 لمعطيات الواق, اليومي والحياتي . الشيئية

فالقصػػػة عنػػػد موتػػػت كريػػػدي ػػػػػ ر يػػػة تعتمػػػد القػػػوة الوصػػػفية لالشػػػياء فػػػي 
تشكيؿ الظاىرة الميتافيزيقيػة خ والقصػة عنػد عبػد االلػو عبػد الػرزاؽ حػدث 
يعتمػػد القػػوة الروحيػػة لالشػػياء فػػي تشػػكيؿ الظػػاىرة االجتماعيػػة خ والقصػػة 

لقػػػوة الديناميػػػة لالشػػػياء فػػػي تشػػػكيؿ عنػػػد محمػػػود جنػػػداري تجربػػػة تعتمػػػد ا
 الظاىرة النفتية .

 ةفيػي تصػب فػي وحػدة فنيػة واحػدخ وىذه االنماط ميما تعػددت وتنوعػت 
 في التعامؿ القصصي م, شيئيات الواق, المعاش .

واف ما يجعؿ القصة العراقية الشيئية ) باتتثناء موتت كريدي ( تكتتب 
الحيػػػة : مػػػف  ػػػالؿ قػػػوة ف االنتػػػاات ي صوصػػػية االنتمػػػاء الفعمػػػي لشػػػيئ

التصاقيا بػالواق, ػػػ  كونيػا معبػرة بصػدؽ فنػي مػوح عػف الظػواىر النفتػية 
 واالجتماعية المتغيرة والمتنامية في الواق, .

ولكف ما ي  ذ عمػت تشػكيؿ ىػذه الظػواىر ػػػ ىػو أنيػا تمػر بػةجواء مشػبعة 
النيايػة  خ وتبقت دالالتيا مغمقة حتػت بالتفاصيؿ والرموز المتدا مة أحيانا  

 أ ر  . أحيانا  
شػػػػكاالت فنيػػػػة إو مػػػػف مػػػػومعنػػػػت ذلػػػػؾ اف القصػػػػة العراقيػػػػة الشػػػػيئية ال ت 

 شكاالت تياتية واجتماعية .إوفكرية ىي في جوىرىا 
القصػػة عنػػد عبػػد االلػػو عبػػد الػػرزاؽ ػػػػ تعتمػػد القػػوة الروحيػػة لالشػػياء فػػي  •

ياء فػػي تشػػكيؿ الظػػاىرة االجتماعيػػة خ ليػػذا فالعالقػػة بػػيف االنتػػاف واالشػػ
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فعػػػػؿ عػػػالـ عبػػػػد الػػػػرزاؽ عالقػػػػة داميػػػػة مشػػػػحونة بةفعػػػػاؿ م لمػػػػة ومػػػػ ثرة ب
 بالواق, . ارتباطيا الشديد غير المباشر

 يقوؿ عبد االلو :
. نماذجي ى الء المحطموف الذيف يبحثوف ليـ عف  )) الواق, يثيرني جدا  

 ال  إأو مباشػػػػرة خ ال اتػػػػتطي, أف أراىػػػػـ  دواقػػػػ, تػػػػميـ . أقػػػػدميـ بػػػػال تجػػػػر 
ىـ حػػارة قاتمػػة لزجػػة خ ورغػػـ اف التحطػػيـ يػػنيش ا  رات رمزيػػة . دمػػبمتػػا

انني أتتطي, أف احمؿ ثقػة كافيػة بالعػالـ الػذي تػيكوف عميػو  ال  إجمودىـ 
غيػػرىـ خ يحترقػػوف دوف أف تحتػػرؽ جػػذورىـ خ حتػػت يجعمػػوا الجػػذر يعػػاود 
نمػػػاءه و ضػػػرتو وعطػػػاءه خ قػػػد تكػػػوف ال يبػػػة والفشػػػؿ عنوانػػػا ليػػػـ خ وقػػػد 

عمػػت طبيعػػة ال ػػط الػػذي أتػػير فيػػو وأنػػا أرصػػد  ضػػمنيا   ةكيػػدا  يكػػوف ىػػذا ت
مثؿ اولئؾ النماذج خ ولكف ىذا ػػ وبرغـ ذاؾ ػػ يشعرني باالمػؿ والثقػة فػي 

 ( .5)(اف يتتطي, االنتاف أف يرف, رأتو حتت بيف اليزائـ
عبػػد مػػف ىنػػا تتضػػح عالقػػة االنتػػاف بمعطيػػات الواقػػ, الشػػيئية فػػي عػػالـ 

اشبو بغابة تثيػر فػي الػنفس اشػياء غامضػة ىو عالـ و عبد الرزاؽ خ االلو 
أنػػو عػػالـ  ال  إفػػي القصػػة العراقيػػة خ  م تمفػػة خ ىػػذا العػػالـ واف كػػاف غريبػػا  

متتتاغ يتشكؿ مف الواق, ذاتو بما يعتمؿ فيو مف قوة وتحد واصرار فػي 
 المواصمة عمت الحياة والتطم, واالنعتاؽ . 

خ بقػػو   ارجيػػة غامضػػة  دا  ميػػد ( نجػػد بطػػال  7فػػي قصػػة )) الكػػالب (( )
      ( ولكنػػػو لػػػيس 1-ىػػػذا البطػػػؿ  شػػػبيو ببطػػػؿ تػػػاروت فػػػي ) انفعػػػاؿ رقػػػـ 

) نتػػػ ة طبػػػؽ االصػػػؿ ( منػػػو خ وذلػػػؾ النػػػو )) قػػػادر عمػػػت أف يتتشػػػعر 
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ار المػػوت يػػعمػػت ا ت وجػوده ضػػمف االشػػياء التػي تحيطػػو (( وقػػادر أيضػا  
تمثػػػؿ بػػػالقو  بالطريقػػػة التػػػي ي تارىػػػا لنفتػػػو خ أي أنػػػو يػػػرفض المػػػوت الم

 ال ارجية التي تنتظره .
أما بطؿ تاروت )) لـ يكػف ىنػاؾ شػيء يتػتطي, عممػو . ال شػيء . أف 

 ( 9...(( ) ةييرب ؟ متتحيؿ . ففي كؿ مكاف خ وعمت أشكاؿ عديد
النيزاميػػة بطػػؿ  ف مػػا يجعػػؿ بطػػؿ عبػػد الػػرزاؽ غيػػر انيزامػػي ومتجػػاوزا  إ

صػيغة لم ػالص حتػت تاروت ػػ ىو ضرورة تةكيد وجوده خ والبحػث عػف 
)) عميػو اآف اف يفكػػر بنفتػو خ واف يفكػػر  ولػو كػاف ال ػػالص ميتافيزيقيػا  

بالطريقة التي ي رج بيا خ وبالطريقة التي ييادف بيا ألـ ذراعو ويبػدأ مػف 
 نقطة مجيولة (( .

وىذه ) النقطة المجيولة ( ىػي ) النػداء الغػامض ( الػذي يشػد بطػؿ عبػد 
الفعػػػؿ واالصػػػرار فػػػي ت طػػػي حػػػدود اليػػػةس الػػػرزاؽ دائمػػػا الػػػت مزيػػػد مػػػف 

الػت عنصػر الفعػؿ فػي  نفتػي خ فيمػا نجػد بطػؿ تػاروت يفتقػدواالحباط ال
طؼ خ و اصػة عػدـ مالمجابية )) وكاف البد مف الرد عمييـ وتشجيعيـ ب

 ( .8اشعارىـ لحظة واحدة باال تالؼ عنيـ (( )
يػػػة لحظػػػة اعموعمػػػت  ػػػط المجابيػػػة تتفػػػاقـ ردود االفعػػػاؿ الشػػػيئية ػػػػػ االجت

اؿ كاقتػػراب المػػوت المتمثػػؿ باالتػػتالب ) تمػػؾ القػػو  غيػػر المرئيػػة .. أشػػ
مػػف  ذ يػػدرؾ بعمػػؽ أنػػو محاصػػر فعػػال  خ إالقيػػر والفوضػػت واالتػػتالب ( 

 الؿ وعيو التاـ بالمصير المحتـ الذي ينتظػره )) ويقتػرب منػو شػيء .. 
تػػا ف ولذيػػذ ومتتػػ, دوف حػػدود خ يقتػػرب منػػو بيػػدوء تػػاـ كشػػيء قػػدري 
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 يحتمؿ البطء أو التةجيؿ (( .ال
أشػػػياء ذات مػػػادة روحيػػػة تتقاتػػػـ المنطقػػػة تتنػػػامت فييػػػا اف ىػػػذه االجػػػواء 
يتحػػػرؾ مػػػف  الليػػػا  خ اشػػػكاؿ نفتػػػية واجتماعيػػػةصػػػور و المشػػػتركة بػػػيف 

 وجميمة م يفة في  ف واحد :خ البطؿ خ بحيث تصبح مةلوفة غريبة 
اب تػػػػرية خ )) غابػػػػة محروقػػػػة بفعػػػػؿ الظػػػػالؿ خ احػػػػراش تتفػػػػتح مثػػػػؿ أبػػػػو 

أشػػػػجار بجػػػػذوع ضػػػػ مة تحػػػػدد شػػػػكؿ المكػػػػاف خ تػػػػماء غيػػػػر واضػػػػحة . 
 تتراء  عبر االغصاف المشتبكة (( .

( نجػػػد البطػػػؿ .. الصػػػبي 26وفػػػي قصػػػة )) مطػػػر الصػػػيؼ العػػػذب (( )
خ ومثمما نجػد حالػة الحصػار لػد  جميػؿ  يعيش حالة حصار رىيبة ايضا  

مػة باالصػوات والجػراد القيتي في )) صييؿ المارة حػوؿ العػالـ (( والمتمث
مػػػف   ػػػذ شػػػكال  ةذ يإوالطيػػػور و... نػػػر  نفػػػس الحصػػػار يطػػػوؽ البطػػػؿ خ 

اشكاؿ اتراب الطيور كقو  طبيعية تضغط عمت الذات المنفردة في ىذه 
لكػػػف مػػػا يجعميػػػا ت تمػػػؼ عػػػف جميػػػؿ القيتػػػي ىػػػو انيػػػا حالػػػة و خ  االجػػػواء

أف تبتدئ مف دا ؿ البطؿ وتشده الت شيء مجيوؿ )) شيء يدفعػو الػت 
و كػػال وؼ يدفعػػو بشػػكؿ ال أيػػف . شػػيء كالدىشػػة أيتحػػرؾ ال يػػدري الػػت 

 رادي (( .إ
 :حالتيف  الصبييتمثؿ لذلؾ 

 ػػ حالة االنغالؽ دا ؿ الحصار .
 ػػ حالة االنفتاح  ارج التور .

ػػ تعتمؿ االشياء في ذات البطؿ بقوة غريبة : العػالـ وفي ىاتيف الحالتيف 
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مػػف الػػدا ؿ ) كػػرد فعػػؿ ( وبػػيف الفعػػؿ ورد  مػػف ال ػػارج ) كفعػػؿ ( والعػػالـ
الفعػػػػؿ ثمػػػػة تػػػػوؽ عنيػػػػؼ مصػػػػحوب بػػػػالقمؽ الحػػػػاد لمعرفػػػػة ذلػػػػؾ الشػػػػيء 
المجيوؿ خ عبر تمتمة متالحقة مف الحركات المتفاقمة : ) حركة النيػر 
ػػػػ حركػػة الشػػاحنة ػػػػ حركػػة الطيػػور ( والتػػي تػػدف, البطػػؿ عمػػت الػػدواـ مػػف 

و االتػػػتقرار ( أوؿ الػػت ) اليقػػيف لموصػػ و الشػػؾ ( طريقػػا  أات ػػاذ ) الػػوىـ 
ف يتحػػػرؾ خ وىػػػو فػػػي معرفػػػة لغػػػز الطيػػػور المياجمػػػة )) شػػػيء يدفعػػػو أل

ىػي مػزيج مػف الرغبػة والفعػؿ الحػائر . ومػف الرعػب خ يواجو حالة غريبة 
 والتطم, (( .

 
إنػػػػػو ف خ  البطػػػػػؿ ))أتػػػػػير قػػػػػو  غريبػػػػػة .. تدفعػػػػػو دوف ارادة ((رغػػػػػـ أف و 

المجيولػػة ( لحظػػة اشػػتداد تمػػؾ القػػو  يػػتمكف مػػف اكتشػػاؼ تمػػؾ ) النقطػػة 
شػػػياء الػػػت بػػػ رة مكثفػػػة عنػػػد الغريبػػػة خ بحيػػػث تتحػػػوؿ المػػػادة الروحيػػػة لال

) جثػػة رجػػؿ ( ممقػػاة بعػػد اف كانػػت ىػػذه العالقػػة غامضػػة تفتقػػد  اكتشػػاؼ
 الوضوح واليدؼ .

ولػػذلؾ تصػػبح الجثػػة ) النقطػػة المعمومػػة ( النشػػداد البطػػؿ خ والتػػي يبتػػدئ 
ار فػي الوصػػوؿ الييػػا رغػػـ وجػود االتػػالؾ فػػي تمػػؾ منيػا التحػػدي واالصػػر 

النشػداد االمنطقة غير اآمنػة بعوارضػيا وتجاويفيػا الطبيعيػة خ ومػ, ىػذا 
يشتد الصراع أكثر ) وىو صػراع غيػر طبيعػي ( : صػراع اجتمػاعي فػي 
    دائػػرة االتػػتالب بػػيف البطػػؿ والطيػػور المياجمػػة فػػي نقطػػة متػػوترة اتػػميا 

بةصػػػػػػػوات الطيػػػػػػػور  هر متػػػػػػػاحة الفضػػػػػػػاء ازاءذ )) تنفجػػػػػػػخ إ) الجثػػػػػػػة ( 
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. يتمكػة . تتػرنح احػد  تػاقيو . يصػطدـ بشػيء  المتػعورة . يتراجػ, قمػيال  
 برأتػو بحيػث جعمػو يتػةرجح قمػيال   بعيػدا   لمػا  أصمب يتراء  اليػو أف ىنػاؾ 

. )) 
ولكف الت اؿ الذي يبقت يمح عمت البطؿ ىػو )) اف يعػرؼ مػف ايػف يقبػؿ 

 فب (( ؟  داالت جتده ىذا الدـ ال
ت كػد ي خ انمػا ز اف النياية التػي يرتػميا القػاص لمبطػؿ بيػذا الشػكؿ الفنتػا

عمػػػػت ضػػػػرورة مواجيػػػػة قػػػػو  التتػػػػمط والقتػػػػر خ وبالتػػػػالي تحقيػػػػؽ الرغبػػػػة 
والفعػػؿ الكتشػػاؼ موقػػ, الػػذات نفتػػيا مػػف دائرتػػي االنفتػػاح واالنغػػالؽ فػػي 

 ىذا الصراع االنتاني المرير .
ز والفنتازيػػا لػػد  عبػػد االلػػو عبػػد الػػرزاؽ ولعػػؿ مػػا جعػػؿ التغريػػب والترميػػ
و تػاروتية ػػػ كونيػا تطػرح ازاء أو كافكوية أعوالـ متتتاغة غير كاموية 

الغربػػػػػػة والػػػػػػال معقػػػػػػوؿ والػػػػػػال تػػػػػػوازف : الػػػػػػوعي التػػػػػػاـ باشػػػػػػكاالت الواقػػػػػػ, 
الحػػادة ازاء قػػو  القيػػر  ةاالجتماعيػػة والتياتػػية خ وبالتػػالي توجيػػو االدانػػ

 واالتتالب .
( يشدنا نػداء غػامض 22صوت قريب .. صوت بعيد (( )وفي قصة )) 

المرأة محاصػرة فػي حػالتيف : حالػة الحصػار مػف الػدا ؿ المتشػكمة  أيضا  
قمقػة محتدمػة  خ ويجعؿ منيا ذاتػا   دائما  يدىميا مف ال وؼ الحقيقي الذي 

خ ظػؿ يتتػرب الييػا باحتػداـ  االحتاس )) تجد نفتيا تواجو  وفػا حقيقيػا  
وحالػة الحصػار مػف ال ػارج خ ال يحتمػؿ جػرأة االمػؿ (( خ  وفا الييػادف و 

والمتمثمة بالقو  ال ارجية خ تمؾ القو  الغريبة التي تشدىا الػت المجيػوؿ 
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)) نشيد يةتييػا مػف بعيػد خ وكةنػو يقػدـ مػف ال ػارج عبػر الميػاه المتوحشػة 
 في أدغاؿ القصب النائـ في القيعاف الصامتة (( .

البعيػػد تمػػر البطمػػة بحالػػة متػػوترة ىػػي  وبػػيف الصػػوت القريػػب .. والصػػوت
مػػزيج مػػف أحاتػػيس ومشػػاعر قمقػػة خ بحػػث ال تجػػد اماميػػا تػػو  معايشػػة 

والقيػػػػػر معايشػػػػػة اجتماعيػػػػػة محكومػػػػػة بالعزلػػػػػة غيػػػػػر متػػػػػتقرة كػػػػػرد فعػػػػػؿ ل
 والحرماف . 

 خ ( فيي ذات اجواء غريبة مةلوفة معا  21أما قصة )) القاع الطيني (( )
الت فعؿ محكػـو عميػو بالكبػت  ا دائما  مشحونة بياجس  في يشد نماذجي

 الجنتي خ ويعتمؿ في اعماؽ ىذه النماذج ػػ احتاس شديد القمؽ .
ف ر يػػة القػػاص إاف الحػػدث يجػػري فػػي منطقػػة فالحيػػة مةلوفػػة خ فػػورغػػـ 

بػػدواف, نفتػػية وجنتػػية تػػرية خ وليػػذا جػػاءت نماذجػػو  مبطنػػا   تت ػػذ طابعػػا  
 الظممة والضوء .غامضو وغير واضحة خ وم, ذلؾ فيي تقؼ بيف 

والبطمة الفالحة تعيش حالة فوضت نفتػية مشػحونة بػال وؼ خ وتتكشػؼ 
لنػػػا ىػػػذه الحالػػػة عبػػػر ذلػػػؾ اليػػػاجس المتوحػػػد الػػػذي يترقبيػػػا مػػػف بعيػػػد خ 
اضافة الت نموذج المرأة العمياء والتي )) تتػاب, مػف  ػالؿ ظػالـ عينييػا 

قتػػرب ذلػػؾ يحركػػة االشػػياء بقػػدر مػػا ييبيػػا تػػمعيا الحػػاد وال شػػف (( ثػػـ 
خ  عتػػيرا   اليػػاجس ) الرجػػؿ ( مػػف المػػرأة خ والػػذي ي ػػوض معيػػا م اضػػا  

)) ثمػة جػرح اىػا النفتػية والجتػدية والجنتػية وتتتنزؼ فيو ىػذه المػرأة قو 
 جديد ينفتح ونشوة تتةلؽ وىما ييوياف الت القاع ببطء (( .

وانمػػا  ويمكػػف القػػوؿ : اف القصػػة ال تعػػرض لنػػا ) مداىمػػة غيػػر متػػبقة (
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حرمػػػػػػاف الجنتػػػػػػي حـ دائػػػػػػرة الفعػػػػػػؿ الجنتػػػػػػي كحالػػػػػػة مػػػػػػف حػػػػػػاالت التقػػػػػػت
 االجتماعي .والقير 

) التػػػػادية  الػػػػت اف القصػػػػة تنزلػػػػؽ فػػػػي المعالجػػػػة وتقتضػػػػي االشػػػػارة ىنػػػػا
 . وجنتيا   والمازوكية ( لتقدـ لنا : العنؼ والمذة في ترويض الجتد نفتيا  

 نتتاءؿ : وا يرا  
قصػػػص عبػػػد االلػػػو عبػػػد ػػػػػ مػػػاذ يعنػػػي ) الحصػػػار الشػػػيئي ( لمبطػػػؿ فػػػي 

 الرزاؽ ؟
 ػػ وماذا يعني ذلؾ ) النداء الغامض ( الذي يشد البطؿ الت المجيوؿ ؟

يكشؼ حصار البطؿ عف قو  غريبة مف القير واالتػتالب تتعػرض ليػا 
 الذات عبر صراع اجتماعي مرير . 

ف ىػذا إذا كاف بطؿ الحصار يشده ) نداء غػامض ( الػت المجيػوؿ خ فػا  و 
مػف أشػكاؿ االتػتجابة الفعميػة لمػذات المحاصػرة فػي  شكال   ال  إالنداء ليس 

 تةكيد وجودىا عمت  ط المواجية . 
( تت ذ الصػورة الغريبػة الحػادة نت المادة الروحية لبطؿ ) الحصارذا كاا  و 

نيػا بالتػالي تشػكؿ مػادة إتارة خ والصورة المةلوفػة الواضػحة تػارة أ ػر  خ ف
 ( .23)مكثفة وموحية لمعطيات الواق, الشيئية 

والقصة عند محمود جنػداري تعتمػد القػوة الديناميػة لالشػياء فػي تشػكيؿ  •
مشػػػحونة ف عالقتػػػو باالشػػػياء ػػػػػ عالقػػػة نفتػػػية خ ذلػػػؾ أل ةالنفتػػػي الظػػػاىرة

 ةفعاؿ وردود أفعاؿ شيئية منظمة .ب
فػػي العالقػػة المتبادلػػة بػػػيف  ف ىػػذه الر يػػة لالشػػياء تمنحنػػا معنػػػت جديػػدا  إ
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لغػػػز الػػػت  يػػػذا فقػػػارئ قصػػػة جنػػػاري يبقػػػت مشػػػدودا  االنتػػػاف واالشػػػياء خ ول
 .لحظة التنويرالنياية الت يصؿ في حتت تري لذيذ وقاس خ 

ف جنػػػداري يتػػػحبنا بمغػػػة تنمػػػو بديناميػػػة محكمػػػة بدقػػػة المراقبػػػة النفتػػػية إ
لالشياء خ وشيء يدفعنا الت اف نشتبؾ م, تفاصيمو الشػيئية دوف صػدمة 

 أو مفاجةة مفتعمة .
تعتمػػد الصػػة نفتػػية ػػػػ شػػيئية بػػالمعنت الػػدقيؽ خ فيػػي وقصػػة جنػػداري ػػػػ ق

بةبعػػاد وحػػدود  تعمػػت االغػػراؽ فػػي وصػػؼ تفاصػػيؿ االشػػياء خ كمػػا التعنػػ
بػػػالواق, غيػػػػر بعالقػػػة االنتػػػاف النفتػػػية الشػػػيئية عنايتيػػػا المكػػػاف خ بقػػػدر 

مػػػاينطوي عمػػت الػػدواـ الػػػت كشػػؼ وىػػذه العالقػػػة تشػػد انتػػػانو خ المنظػػور 
انتػػاف جنػػداري مػػف وبػػذا تتحػػدد حالػػة خ ت تعميػػو الواقػػ, مػػف م ػػاوؼ شػػ

 .أشياء متضادة  مفحالة ىي مزيج وىذه ال الؿ االشياء نفتيا خ 
حالة رجؿ  رج بآلية المراقبة  يرصد جنداري (21( )) المتافرفي قصة 

ؿ أشػػػػياء مزدحمػػػة مػػػػف حولػػػو خ الحػػػػظ مػػػف احػػػػد  المصػػػحات مػػػػف  ػػػال
يػػؿ أتػػود يبػػدأ فػػي اضػػاءتو لمقطػػار مػػف ال ػػارج لػػـ يكػػف )) غيػػر طو مػػثال   

        المقدمة بكتؿ رمادية معتمة جاثية بيدوء مريب (( أو القطار مف الدا ؿ 
)) ولكنػػػػو كػػػػاف مضػػػػاء مػػػػف الػػػػدا ؿ أضػػػػاءة شػػػػديدة بعشػػػػرات المصػػػػابيح 
الوىاجػػة رغػػـ الصػػفرة الشػػاحبة التػػي تطغػػي عمػػت الضػػوء وتجعمػػو ال ينفػػذ 

 بصعوبة (( . ال  إالت ال ارج 
قبػػة نموذجػػو مػػف الػػدا ؿ بدقػػة نفتػػية )) بدا مػػو ويتػػتمر جنػػداري فػػي مرا

فوضت واوىاـ وارتباؾ شديد خ عمت وجيو التبدو غير متحة باىتة لفرح 
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 مفاجيء (( .
وعبر ذات الرجػؿ التػي تواجػو النػاس واالشػياء يعكػس لنػا كيػؼ )) كانػت 
عينػػػاه تتحركػػػاف بػػػال توقػػػؼ خ وفػػػي كػػػؿ االتجاىػػػات الممكنػػػة خ ت ترقػػػاف 

 ترمشػػاف وتػػدمعاف مػػف شػػدة الػػوىج المضػػيء المنبعػػثالكتػػؿ المظممػػة خ و 
 . مف المصابيح المعمقة في الدا ؿ(

ىػػػػؿ ىػػػػو القمػػػػؽ .. ولكػػػػف مػػػػا )) الػػػػذي ي شػػػػاه ويتػػػػبب لػػػػو الحيػػػػرة .  (( 
 وال وؼ أـ التوؽ والفرح ؟

 يتحبنا جنداري الت ما يعتمؿ في دا ؿ الرجػؿ )) يبػدو مشػحونا  مف ىنا 
ف ذلػػؾ اليعنػػي انػػو ليػػؿ إالظممػػة فػػ بػػال وؼ والرغبػػة العنيفػػة فػػي مواجيػػة

  ػػػاص متفػػػرد خ وال يمػػػنح ىػػػذه الم ػػػاوؼ بصػػػورة مجانيػػػة ودوف مقػػػدمات 
. )) 

 فػػي يػػربط الرجػػؿ ويجعمػػو لغػػز مػػا وراء ىػػذه االشػػياء خ لغػػز اذف ىنػػاؾ 
خ أو تػػذوب فيػػو االشػػياء  يمتصػػؽ بقػػوة شػػديدة باالشػػياء ويػػذوب فييػػا فعػػال  

يفػػػػة واصػػػػوات ناالىتػػػػزازات العلػػػػـ )) يشػػػػعر بتمػػػػؾ خ لدرجػػػػة كػػػػؿ االشػػػػياء 
 ارتطاـ العربات ببعضيا (( .

( امػػػرأة تبقػػػت مشػػػدودة الػػػت )) قبػػػر 26وفػػػي قصػػػة )) حالػػػة تاري يػػػة (( )
خ فيػػي ت ػػرج منػػذ الصػػباح بيػػا   اصػػة زوجيػػا (( عبػػر ممارتػػة طقػػوس

الت القبر فتبكػي بصػمت خ وكانػت ىػذه المػرأة تفكػر بػذلؾ القبػر )) القبػر 
تنتبػػػػو لمشػػػػكوؾ وىػػػػواجس أف الصػػػػفر دوف  الػػػػذي غمفتػػػػو  يػػػػوط العشػػػػب

كممػػا مػػر الوقػػت ((  ال ػػوؼ مػػف النػػاس فػػي االتػػفؿ خ وىػػي تكبػػر أيضػػا  
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وفػػػي ))   ػػػر النيػػػار خ قبػػػؿ الغػػػروب بقميػػػؿ نيضػػػت كمػػػا تػػػنيض غيمػػػة 
 توداء مثقمة بالماء والرعد (( .

مػػف غيػػػره فػػػي قػػػدرة وجنػػداري كمػػػا يبػػدو لػػػي فػػي عوالمػػػو الجديػػدة ػػػػػ اكثػػر 
فػػي الػػنفس أحاتػػيس  لغتػػو المكثفػػة تثيػػرإذ أف صػػية خ القصصػػوغ المغػػة 

 ومشاعر عميقة ليا اكثر مف معنت وداللة .
 اصػػػػة بعػػػػد مػػػػوت زوجيػػػػا خ ىػػػػذه  المػػػػرأة تمػػػػارس طقوتػػػػا  نعػػػػـ . كانػػػػت 

 فراغ الذي  مفو زوجيا الميت .تةثيث ال \تعيدالطقوس 
و عميو طير يشػب قوشا  نم فيي تعود الت ) غرفتيا الطينية ( تفتح صندوقا  

ذو قػػػدميف صػػػغيريف كقػػػدمي طفػػػؿ / تضػػػ, لػػػو عينػػػيف / ثػػػـ  الطػػػاووس خ
و رائحػػػػة عطػػػػور أحػػػػة حػػػػادة ونفػػػػاذة / ئتتنػػػػاوؿ مكحمػػػػة ػػػػػػ مطػػػػرزة ذات را

تناوؿ صرة مطرزة الحواشي / تنشر منيا المالبس في ارجاء توحشية / و 
الحجرة / ثيابا ممونة أغمبيا بيضػاء / وكانػت تتتػم, وقػ, قطػرات المطػر 

أ ضػر ذا صػدر مفتػوح / واعػادت بقيػة الثيػاب الػت قت ثوبػا  أبتتتاقط / 
 مكانيا دا ؿ الصرة .

خ قد يتبادر الت الذىف ػػػ اف ىػذه المػرأة لػيس ليػا وجػود مماثػؿ فػي واقعنػا 
خ وكذلؾ تػموكيا النػافر مػف النػاس  ةحتت أف  اشياءىا تبدو لمقارئ غريب

ا ر  خ ليا نفس خ ولكننا نقوؿ اف ىذا النموذج يتماثؿ م, نماذج شعبية 
 :بآالـ نفوس انتانية معذبة في األرض الطقوس التي ترتبط 

فػرأت اف االرض خ تػواء أكانػت ىشػة أـ خ بالعشػب  طػويال   رت  )) لقد فك ػ
صػػمبة خ فيػػي البػػد أف تتػػتجيب لممػػاء . لقػػد غمػػرت ال ضػػرة كػػؿ شػػيء 
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حتػػت ذلػػؾ التػػؿ المرتفػػ, . لقػػد امػػتؤلت أعماقيػػا بال ضػػرة وشػػعرت وىػػي 
ف ذلػػؾ المنحػػدر فػػي ذلػػؾ الغػػروب الشػػفاؼ خ اف جتػػدىا ي تػػرؽ تنػػزؿ مػػ

 كالمػػاء خ أو شػػيء يشػػبو القطػػرات التػػاقطة تػػرا   وجس فيػػبينػػ  اصػػا   دفقػػا  
عمت ر وس تمؾ النباتات المزغبة ... كانػت مثػؿ عشػبة مثقمػة بالمػاء (( 

. 
ىػػذه المػػرأة ىػػي نمػػوذج شػػفيؼ بمػػا يتتػػربؿ فيػػو مػػف أحتػػاس باال ضػػرار 

فيػػي ىنػػا ال تتػػتعيد لحظػػة فػػرح غػػامرة خ وانمػػا تتػػتعيد  وشػػعور بالحيػػاة خ
حيػػاة كاممػػة مػػف  ػػالؿ قػػوة ارتباطيػػا النفتػػية باالشػػياء التػػي تحولػػت مػػف 
أعشاب يابتة وقبور  اتفة متيدلة خ وصمت ثقيػؿ وبكػاء متواصػؿ الػت 

 .حياة  ضراء  تعادة وتطم, و 
( يشػػػدنا صػػػبي يحػػػاوؿ اف يفػػػتح كػػػوة فػػػي 25وفػػػي قصػػػة )) الحريػػػؽ (( )

غرفػة طينيػػة لمػرور اشػػعة الشػػمس خ وىػذا النمػػوذج )) لػػـ يكػف يعػػرؼ مػػا 
يريػػد تػػو  انػػو ينػػوي التػػد ؿ فػػي دورة الشػػمس ويجعميػػا تمػػر مػػف مكػػاف 
        ػػػػر طالمػػػػا أف د وليػػػػا مػػػػف البػػػػاب امػػػػر عتػػػػير ومتػػػػتعص (( وكػػػػاف 
)) صػػوت التػػراب والتػػبف الػػذي ينتػػحؽ تحػػت دوراف القضػػيب الحديػػدي خ 

 مت االصغاء والتتم, (( . يمنحو قدرة غريبة ع
ومحاولػػة الصػػبي ىػػذه قػػد تبػػدو غريبػػة بالنتػػبة لنػػا خ ولكنيػػا تكشػػؼ فػػي 
داللتيػػػا الرمزيػػػة مػػػد  قػػػوة الفعػػػؿ والرغبػػػة فػػػي مواصػػػمة التػػػوؽ الػػػت ر يػػػة 

 ة . مالضوء في تمؾ الغرفة المعتمة والمظم
تجمػػت قػػدرة جنػػداري عمػػت دقػػة مراقبػػة تمػػؾ االشػػياء التػػي تمتػػد بامتػػداد تو 
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تػػػػػرب الػػػػػت الػػػػػدا ؿ ))  الؼ االشػػػػػياء حيػػػػػة وميتػػػػػة تمتػػػػػؾ نوء المالضػػػػػ
حمػؽ حولػو وتنتػاؽ تببعضيا البعض ذلػؾ المػد الضػوئي الم يػؼ الػذي ت

 معو بترعة م يفة (( .
خ فيػي  نفتيا   ايحائيا   بعدا  تمنحنا وقد تبدو ىذه التجربة ) ذىنية ( ولكنيا 

عمػت بعػض  في ظاىرىا تجربة معقدة لصبي يجري عممية ا تبار عتيرة
المرايػػا العاكتػػة لمضػػوء خ وفػػي جوىرىػػا حالػػة نفتػػية لصػػبي يتطمػػ, نحػػو 

 :االشياء ا تراؽ الظالـ خ لفتح عالـ جديد دا ؿ 
)) اتػػػتحالت الغرفػػػة بعػػػد لحظػػػة الػػػت شػػػعمة صػػػغيرة تنطمػػػؽ منيػػػا مئػػػات 

 االلواف والحركات والوجوه (( .
ضػػػفي بمغتػػػو وجنػػػداري لػػػو طريقػػػة متميػػػزة فػػػي المراقبػػػة الشػػػيئية خ بحيػػػث ي

 لماىية تمؾ الجزيئات والتفاصيؿ الموحية : وتصورا   القصصية احتاتا  
كبيػػرة مػػف الحيػػوات اليالميػػة  )) لحظػػة ىائمػػة وم يفػػة ابصػػر فييػػا اعػػدادا  

التػػػي التػػػبيؿ الػػػت ايقافيػػػا وىػػػي تنػػػدف,  فػػػي شػػػتت االتجاىػػػات خ متوثبػػػة 
عمػػت  كػػال يوؿ خ تػػريعة الحركػػة كالطػػائرات الصػػغيرة المقاتمػػة خ تػػركض

الصػػػػفيح والمرايػػػػا وفػػػػي دائػػػػرة الضػػػػوء خ ي تػػػػرؽ بعضػػػػيا بعضػػػػا وتمػػػػتحـ 
 ر وتيا م, اجنحتيا م, ىذا الظؿ ال في الذي تتركو ازاءىا (( .

وعنػػػدما تحتػػػرؽ الغرفػػػة .. تحتػػػرؽ العتمػػػة )) ولكػػػف مػػػ, ىػػػذا كػػػاف اليػػػزاؿ 
عندما ادرؾ اف ىػذا  ال  إيبتتـ بعتر خ بحيث لـ يفطف الصبي الت نفتو 

ي الرطػػب نػػفػػي ذلػػؾ الجػػدار الطي ليػػؼ خ كػػاف يريػػد اف يفػػتح بابػػا  الوجػو اال
. )) 
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خ ومػػػػػػف  (مشػػػػػػيئا  ) نفتػػػػػػيا  ف قصػػػػػػص محمػػػػػػود جنػػػػػػداري تشػػػػػػكؿ عالمػػػػػػا  إ
 صوصية ىذا العالـ انو مكثؼ بالرموز والحيوات والدالئؿ خ تعػيش فيػو 

ؾ قػػػػدرة فائقػػػػة فػػػػي النمػػػػو مػػػػواعتنػػػػاء خ وتمتبوضػػػػوح ودقػػػػة منتقػػػػاة نمػػػػاذج 
 ؿ .والحركة والتفاع

مازالػػػػت القصػػػػة عنػػػػد موتػػػػت كريػػػػدي أتػػػػيرة وضػػػػ, غريػػػػب خ فيػػػػي لػػػػـ  •
تت مص مػف تػةثير أتػموب  الف روب غريبػو فػي وصػؼ االشػياء خ ومػف 

خ ليػػػذا فالشػػػكؿ القصصػػػي غيػػػر متػػػا األشػػػياء  تػػػةثير عػػػوالـ كافكػػػا فػػػي
بالفوضت الشكمية لالشياء غير المنظمة خ  متجانس خ بحيث يضج دائما  

خ والمػػػػادة مةلوفػػػػة حػػػػد راؽ ولكنيػػػػا غيػػػػر موحيػػػػة فػػػػة حػػػػد االغػػػػفالمغػػػػة مكث
 االلتصاؽ بالواق, ولكنيا غير واقعية .

ف القصػػػة عنػػػد كريػػػدي رغػػػـ قوتيػػػا الشػػػيئية خ فانيػػػا التعبػػػر عػػػف عالقػػػة إ
بشػػػيئيات الواقػػػ, خ وانمػػػا تعبػػػر عػػػف ىػػػوس ذىنػػػي ىػػػو مػػػزيج مػػػف إناتػػػية 

 ثار شيئية ممموتة أو محتوتة .أانعكاتات ليتت ليا ظالؿ أو 
( تكشػػؼ لنػػا براعػػة كريػػدي الفائقػػة فػػي 27) اصػػوات فػػي المدينػػة (( )و )

تقميػػػد االتػػػموب الوصػػػفي لالشػػػياء خ وقػػػد عبػػػر ىػػػذا االتػػػموب عػػػف ر   
 كافكوية غامضة ومعتمة :

)) التػػماء مثقوبػػة كجمجمػػة خ قديمػػة خ زرقتيػػا تصػػغر لجبيػػة ميػػت ..(( 
يػدي قنبمػة ؽ الػت ىػدمؾ خ لػو اف فػي وكذلؾ )) تؼ اييا العالـ اني اتحر  

 ( .29لكنت اليـو نيبا لمرياح ...(( )
 : ويقوؿ بطؿ كريدي أيضا  
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 )) أحتتت بتفاىتي حيف عممت اف الوجوه التي تقابمني ىي تافية ايضا  
( وليػػذا فيػػو حينمػػا يتػػنفس تحػػث تػػةثير اجػػواء كافكػػا تػػرعاف مػػا 28(( )

 : تماما   ي تنؽ وتتحوؿ االشياء الت صور غريبة 
مػػػػو ويعمػػػو وتمتػػػػد مثػػػػؿ غبػػػار المتػػػػافة خ والمتػػػػافة ليظػػػؿ الصػػػػ ب يع ))

ي قاتمػػؾ جمػاجـ تػػتثار وتصػؿ كالحصػػت .. جمػػاجـ متػتطوؿ وتحػػت قػد
 ( .16تتحرؾ خ تضحؾ خ تتيؿ في ظالؿ (( )

ف عالقػة االنتػاف بةشػياء كريػدي ػػػ عالقػة غامضػة خ وذلػؾ بفعػؿ غرابػػة إ
ي االشػػػػػياء نفتػػػػػيا خ وبالتػػػػػالي النتػػػػػتطي, اف نميػػػػػز بػػػػػيف شػػػػػيئيات كريػػػػػد

 باالجواء الكافكوية المعتمة :خ ومف ثـ ا تالطيا وشيئيات غرييو 
)) وكاف توؽ مجيوؿ يشدؾ نحو المدينة ... (( بؿ أية رصاصة يمكنيا 

تػػي مػػف بعيػػد والزاحػػؼ بػػبطء اف تقتػػؿ ذلػػؾ اليػػاجس المتصػػؿ الراعػػب اآ
 ( .12نحو قرارؾ اال ير حيث كؿ شيء يظير خ ثـ ي تفي خ ... (( )

ر يػػة ميتافيزيػػة لالشػػياء خ لػػيس ليػػا تنبنػػي عمػػت د كريػػدي اف القصػػة عنػػ
وجػود مماثػؿ فػي الواقػ, خ فيػو ال يتػردد فػي اتػتعارة نتػ ة ممتػو ة مػف 

تاب, ببصماتو  ثار غرييو في متح االشياء مػف ال ػارج يانتاف كافكا خ و 
 خ ومف ال ارج فقط .

وضػت شػيئية فمحاصػر ب (11فانتانو في قصػة )) الشػي المتػتحيؿ (( )
شػػحونة بػػاليوس والت ػػبط العشػػوائي )) لػػـ يتػػتط, اف يقػػؼ عمػػت قدميػػو م

كػالريح . كػاف لػو ايقػاع  فػي  غامضػا   ا  فالضوء يتتحيؿ شيئا   ػر خ لونػ
.. ولكػػػػف .. بػػػػيف تمػػػػو ج الضػػػػوء وحركػػػػة التػػػػاقيف خ تغيػػػػب  يوقظػػػػو أبػػػػدا  
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 صوتيا خ كاف لصوتيا ظؿ طويؿ (( . ال  إاالشياء وتضي, االمكنة 
و ألػػيس ليػػا طعػػـ وال لػػوف وال رائحػػة خ كمػػا أنيػػا تنفجػػر  اف ىػػذه االشػػياء
 :تتيؿ دوف نظاـ 

)) عنػػػد ذلػػػؾ فقػػػط تتتػػػقط الموحػػػة كالتيػػػار خ وييػػػبط العػػػالـ وتنػػػدلؽ كػػػؿ 
 االشياء وجيي ووجييا .. والتماء تندلؽ  مفي بشكؿ مكعبات (( .

وانتػػاف كريػػدي يتنقػػؿ ويتحػػرؾ فػػي عػػػالـ يوتػػوبي لػػيس لػػو وجػػود خ النػػػو 
شػياء غيػر منظػورة التمػت ةعنت انو يرتبط بمميتافيزيقة خ أي بأتير قو  

 بصمة لمعطيات الواق, :
لو )) اني اشـ رائحة واتم, موتيقت مشوشة تقوؿ الشيء الشيء ..  ه 

 كانت لي قوة لقتمت ىذا الال شيء و مصت منو ولكني ... (( .
 ( :13ويقوؿ انتاف كريدي في قصة )) ر يا الغريب (( )

.. تثيػػر تػػ طي خ تولػػ  فػػي دمػػي متػػامير  ي  ياء تتػػآمر عمػػ)) كػػؿ االشػػ
مجنونػػة خ اننػػي أمقػػت كػػؿ االشػػياء خ أكػػره أبػػي واكػػره حتػػت نفتػػي ػػػػ كػػؿ 
شيء أتػود كمعنػة أبمػيس خ قػاتـ كعػذابات البشػر .. التػماء .. االرض خ 
االفػػاعي الصػػغيرة خ بنػػات الكميػػة خ اننػػي اكػػرىيف خ أكػػره التحنػػيط خ اكػػره 

ياكػػػػؿ .. أنػػػػا وأنػػػػت وىػػػػي أشػػػػباح .. أصػػػػداء .. مجػػػػرد الػػػػدمت خ أكػػػػره الي
 أصداء (( .

بػػػػةف )) االشػػػػياء ليتػػػػت فػػػػي نظػػػػاـ نيػػػػائي عمػػػػت يقػػػػوؿ اذا كػػػػاف غرييػػػػو 
االطػػػػػالؽ (( ويحػػػػػاوؿ أف يعيػػػػػد تنظيميػػػػػا خ فػػػػػةف موتػػػػػت كريػػػػػدي يعمػػػػػؽ 

 .االتتاؽ واالنتظاـ  فوضيتيا الت الحد الذي تنتفي فيو ضرورة
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منظػػورة مػػف ال ػػارج خ ومػػف ال ػػارج  ومعنػػت ذلػػؾ أف االشػػياء عنػػد كريػػدي
وحده يمكف النظر الييا خ ولكف بر ية ميتافيزيقية غيبية بعيدة عف الواق, 

 مف العدـ .خ قريبة 
( تتػػا الت شػػيئية وبحػػث 11وفػػي ))  طػػوات المتػػافر نحػػو المػػوت (( )

متواصػػػػؿ دا ػػػػؿ االشػػػػياء الالمرئيػػػػة خ ورغػػػػـ الوضػػػػوح الشػػػػديد لبصػػػػمات 
خ فةف قوة كريدي التقميدية في الوصؼ احالػت غريبو في وصؼ االشياء 

    االشػػياء الػػت طالتػػـ ورمػػوز مبطنػػة ومغمقػػة عمػػت نفتػػيا كمػػا فػػي قصػػة 
  :(16في شمس ىادئة (( ) )) جرح

)) الشػمس بمػوف الرصػػاص . وكانػت أشػعتيا تتػػقط  ػالؿ ىياكػؿ بشػػرية 
يا ضػباب  فيػؼ خ وكانػت الجمػاجـ فػي الضػوء تبػدو تػيتدا ؿ عبػر أنفا

خ وتبػػدو كةنيػػا فقػػدت بريقيػػا فػػي ذلػػؾ المكػػاف خ وراحػػت تتحػػرؾ خ تػػوداء 
 ((. وتتموج في فراغ قاتـ  مفيا خ في ال ارج خ تماما  

غرابػػػػػة أشػػػػػياء كريػػػػػدي تكمػػػػػف فػػػػػي اتػػػػػتعارتو لر يػػػػػة االغتػػػػػراب  اف تػػػػػر
 الشياء .تذىيف افي غرييو ةتموب ب اواتتمزاجيالكافكوية 

 الة :فما الذي يجعؿ انتاف كريدي بيذه الح ال  ا  و 
)) وىنا رأ   يالو .. في مرايا الرمؿ خ والثمج .. ر ه . وامتدت يداي في 

و خ وتػػقطتا عمػػت االرض نػػاحمتيف خ وكػػاف جتػػدي يصػػعد نالفػراغ تضػػربا
 خ دونما حاجز خ دونما فاصؿ (( . كالرصاص ويظؿ متفجرا  

وتكشػػػؼ القصػػػة عنػػػد كريػػػدي عػػػف عالقػػػة جامػػػدة ػػػػػ ميتػػػة بػػػيف االنتػػػاف 
العالقػػػػػة ت كػػػػػد عمػػػػػت عمػػػػػؽ أزمػػػػػة الضػػػػػياع واالغتػػػػػراب والمػػػػػوت خ ىػػػػػذه 
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 واالحتضار خ وىي أزمة متتوردة مف أزمات النظاـ الرأتمالي :
كػػػالموت نفتػػػو خ وكػػػاف بػػػي حنػػػيف اليػػػو .. وتتػػػةلني أنػػػت  )) كنػػػت يقظػػػا  

وقبمؾ تةلوني لماذا الموت بالذات ؟ ولماذا الحنيف اليػو خ ولػـ أقػؿ لػؾ خ 
 ش ... (( .اد ثانية خ وعر  خ والصمت ع ولـ أقؿ ليـ شيئا  

 وكذالؾ :
مػػػت . مػػػت بالفعػػػؿ خ  )) أمػػػوت .. ىػػػو .. ىػػػؿ فػػػي ذلػػػؾ غرابػػػة ؟ لقػػػد 

. صػػدقني  وماتػػت معػػي مػػدف خ واشػػجار خ ونػػاس كثيػػروف . متنػػا جميعػػا  
 ... الا (( . بطيئا   متنا مرتيف موتا  

اف أشياء كريدي غريبة ود يمة عمت انتاف القصة العراقية خ وذلؾ بفعؿ 
اليمثػػؿ كمػػا انػػو اف العالقػػة العضػػوية الحيػػة مػػا بينػػو وبػػيف االشػػياء خ فقػػد

ات خ انمػػػا ىػػػو يو تمزقػػػو فػػػي التػػػتينأالفػػػرد العراقػػػي فػػػي أزمتػػػو وضػػػياعو 
 بةتموب غرييو :ومةتور أنموذج متتعار مف كافكا 

)) ورغـ غياب وجيو وغياب وجو االشياء خ رغـ ذوبانيا ظمػت تقػدـ فػي 
محتفظػػػة بقوتيػػا وضػػػغطيا  ورغػػـ ذلػػػؾ ايضػػا  دا مػػو خ وتتػػيؿ كػػػالزئبؽ خ 

 ر ... الا ((.االيائؿ الدو  
رغـ ) الحمـ الفمتطيني ( والفعػؿ التياتػي فػي قصػة )) جػرح فػي شػمس 

فانيا تبقت مقذوفة  ارج وجود ارتباطيا بالواق, خ النيػا مػرت خ ىادئة (( 
بتمتػػمة غريبػػة مػػف االجػػواء واالفكػػار المتدا مػػة وغيػػر الواضػػحة خ والتػػي 

 تالشت فييا اليـ االنتاني بالفراغ الميتافيزيقي .ي
باشػياء غريبػة خ وال يجػد ايػة  اف انتاف كريدي يبقت عمت الدواـ محاصػرا  
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انػو  ي ذىنو قبػؿ اف يراىػا فػي ال ػارج خألفة معيا خ فيي أشياء تنعكس ف
( 15يراىا ويراىا في ذىنو فقط كما في قصة )) مرمت القاع اآ ر (( )

يتػػػػيؿ كػػػػالفحـ وفػػػػي اء خ واشػػػػياء فػػػػي ذىنػػػػو .. بعضػػػػيا : )) ورنػػػػت اشػػػػي
كنقطػػة  جمػػدكػػاف يت منحػػدرات غػػائرة خ عميقػػة الظػػالؿ خ وبعضػػيا اآ ػػر

 حمراء  الؿ أجفاف مطبقة . واذ تمر ىذه االشياء تتقط في ذىنػو ايضػا  
 بيوت واشجار وعمارات ...(( .
ت شػػيئية م تمفػػة كػػالفراغ والصػػم شػػكاال  أوالمػػوت فػػي قصػػة كريػػدي يت ػػذ 

 حد الن اع :ذىنو والضياع و .. وتبقت ىذه االشكاؿ تنيش في 
)) ىؿ يناقش متةلة الموت ؟ انيا بالنتبة اليو تكاد تكػوف منتييػة فممػاذا 

ر شػكؿ المكػاف ؟  اف ىػذا يعنػي اف يفكػر فػي تغييػر شػكؿ يػيفكر في تغي
 المكاف ؟ (( .

 وىكذا يتتمر ذىف كريدي في أ تالؽ االشياء :
امػػرأة غامضػػة تتػػةلو بتػػذاجو االطفػػاؿ خ مػػا الػػذي  وىنػػ)) ود مػػت فػػي ذ

جاء بؾ ؟ ىؿ تتتطم, ىذا المكػاف ؟  اتػةنس اليػو ؟ ولمػاذا ىػو ال يتتػ, 
اال لجتػػػدؾ فقػػػط ؟ ولمػػػاذا ىػػػو ضػػػيؽ الػػػت ىػػػذا الحػػػد ؟ أتػػػئمة .. مجػػػرد 

 اتئمة . ماذا يقوؿ ؟ 
 وبماذا تجيب ؟؟ ثـ ما جدو  ذلؾ ؟ االفضؿ اف يصمت (( .

خ ولػػػـ يعػػػد  ) نظػػػر الػػػت ابعػػػد حػػػد ممكػػػف فمػػػـ يػػػر شػػػيئا  ومػػػ, ذلػػػؾ فيػػػو )
 يما شيء (( .أبمقدوره أف يت يؿ 

اف متػػةلة المػػوت فػػي قصػػة كريػػدي  الصػػة تصػػور ميتػػافيزيقي يبتػػد ء 
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ف و مبػدأ فػػي متػةلة المػوت خ ذلػػؾ ألأوينتيػي بالعػدـ خ فمػيس ثمػػة وجػود 
 كريدي في قصتو عف الموت ال ينفصؿ عف كافكا : الموت قوة مجيولػة

خ يفتقد القدرة عمت ممارتة التفكير بموتو خ ال  ينتظرىا بطؿ محبط تماما  
يتػػػةلو وال يجيػػػب وال يتػػػتجيب )) انػػػو يريػػػد اف يعمػػػف عػػػف وجػػػود مػػػبطف 

يء .. نحػػو شػػيػػا نحػػو الالت متوج  مػؿ ثمػػة ميػػرب ؟ ليفىػػ))/ بػال وؼ (( 
)) ىؿ ثمػة طريػؽ الػت معرفػة ايمػا شػيء يشػيء المجيوؿ . نحو .. (( و

 ص ؟ (( .بال ال
اف التتا الت الشػيئية التػي يتتػاءؿ بيػا انتػاف كريػدي تبقػت غيػر مجديػة 
باالتػػػػاس خ اذ انيػػػػا تشػػػػير الػػػػت الصػػػػمة المقطوعػػػػة بػػػػيف االفعػػػػاؿ وردود 

شػيء بالعبػث والفػزع والالاالفعاؿ الشيئية خ أي انيا تتا الت مغمقة تشي 
 (  : 17( )مثمما نجد ذلؾ في قصة )) الشمس  ارج التور (

.. ماذا افعؿ ؟ أي شيء يمكف اف يتـ انجازه نيض في الصباح وفكر ))
عمػػت يػػدي فػػي ىػػذا الصػػباح ؟ كيػػؼ تتػػنت لػػي أف أقتػػؿ طفولػػة النيػػار ؟ 

يتػنفس حيػث  . تيكوف النيػار معػي تػجينا   ىؿ أتتطي, ؟ تةكوف تجينا  
رأ ػػػ فػي قػأتنفس  الؿ اربعة جدراف مةلوفة ماذا يمكنني اف أر  ػػػ اف لػـ أ

؟ أي شػػيء يمكػػف اف اراه غيػػر نيػاري المغتػػرب ؟ أيػػة نافػػذة يطػػؿ الغرفػة 
 يف يةتي اليدوء (( .أمنيا وجيي المغمؽ اآف ؟ وىؿ ثمة ىدوء ؟ ومف 

و )) تظؿ ىذه االشياء دائرة في عقمػو خ وعقمػو يتحػرؾ اآف ويصػير  لػة 
 م تبئة في قنينة صمت (( .

والممػػػؿ كونيػػػا اف مػػػا يجعػػػؿ القصػػػة عنػػػد كريػػػدي مثقمػػػة بالتػػػةـ والضػػػجر 
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تعتمػػد المراقبػػة غيػػر الموحيػػة لالشػػياء خ االشػػياء التػػي يراىػػا الػػذىف وحػػده 
فػػػي ال ػػػارج خ او تمػػػؾ التػػػي تػػػنعكس فػػػي وعػػػي البطػػػؿ ال بفعػػػؿ مػػػ ثرات 

 المحيط الواقعي خ وانما بفعؿ م ثرات غرييو وكافكا .
اال   اف موتت كريدي يمتمؾ قػدرة بارعػة عمػت متػح االشػياء مػف ال ػارج 

و المقبرة أو ... أو المقيت أقصة لديو ال تتجاوز ما يراه في الشارع خ فال
الػػا خ وعمميػػة المتػػح ىػػذه تتجػػاوز فػػي أغمػػب االحيػػاف شػػمولية المكػػاف خ 

 ( :19 ذ مثال قصة )) متافر في الرماد (( )
)) يتنحػػنح وتػػط الضػػجة فػػال أحػػد يتػػمعو  . يبصػػؽ وفػػي الشػػارع لػػـ يػػر 

فػي انتظػار الشػيء  ة النائمػة ويظػؿ واقفػا  يعرفو . يبحمؽ فػي االمكنػ أحدا  
 خ رغـ انو ما يزاؿ يدب في أوؿ المتاء (( . غير اف البرد يمفو تماما  

 والحظ االلفاظ التي ىي أشبو باالحجار :
)) حػػػػػاوؿ اف يجعػػػػػؿ وجيػػػػػو المصػػػػػفر فػػػػػي مواجيػػػػػة الفػػػػػةس خ والضػػػػػوء 
المنتػػرب فػػوؽ أتػػفمت  شػػف خ مبقػػ, بصػػفرة داكنػػة خ ثػػـ صػػدأ فػػي حركػػة 

 و . وجفاؼ  الؿ التقاطي, المغضنة بعض الشيء (( .عنق
اف مشكمة كريدي ػػػ تكمػف فػي لغتػو المتحجػرة خ المغػة غيػر القػادرة ) رغػـ 

والداللػػة خ ولػػو ت مػػت كريػػدي عػػف اتػػموب  تكثافتيػػا ( عمػػت تحديػػد المعنػػ
غرييو المغرؽ بتفاصيؿ االشياء غير الضرورية خ ولو ت مص مف أجواء 

نػػا عػػف لغػػة نقيػػة موحيػػة قػػادرة عمػػت الوصػػوؿ الػػت كافكػػا لكػػاف قػػد كشػػؼ ل
روح االشياء خ وقادرة في التعبير عف أصعب الموضوعات التػي يطرقيػا 

 كريدي في قصصو :
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المػػػوت خ والعػػػدـ خ والوجػػػود خ والجػػػنس خ وليػػػذا فػػػنحف ال ن ا ػػػذ كريػػػدي 
عمػػػت ر يتػػػو الميتافيزيقيػػػة لالشػػػياء خ فيمػػػا اذا كانػػػت متػػػتقمة خ ولكػػػف أف 

كافكا بالمرة ػػ فانيا و ثار بصمات غرييو مةتورة بو القصصية تكوف ر يت
تكشػػؼ عػػف شػػكؿ قصصػػي يتػػتحيؿ فيػػو التجػػانس والتػػرابط بػػيف االنتػػاف 

 واالشياء .
( لكي نتاب, ىذا المدار الشيئي حوؿ 18ولنة ذ قصة )) عربة الميؿ (( )

 البطمة :
كؿ شيء  ذا وجود فعمي وكاف )) وفي ال ارج تعذر عمييا اف تممح شيئا  

قد ذاب في لحظة وانصير خ غير اف الشيء الوحيد الػذي يفػارؽ عينييػا 
ؾ خ لػػشػػتد ىنايمػػئف بػػيف يػػدييا عمػػت حػػيف كػػاف الطريػػؽ يشػػتد خ و طظػػؿ ي

واالصوات عمت غموضيا ػػ تبدو داعرة خ تتواطة في صميؿ يتشابؾ اكثره 
 كغناء وحشي عند أذنييا وال ينـ عف شيء (( .

ريػػدي القصصػػي : أنػػو عػػالـ ميتػػافيزيقي قوامػػو اف مػػا ي  ػػذ عمػػت عػػالـ ك
أشكاؿ وىيئات غريبة وغير مةلرفة خ وتتحد عالقة االنتاف بيذه االشػياء 
بمػػد  غربػػة االنتػػاف نفتػػو وغرابػػة ىػػذه االشػػياء عنػػو خ ىػػذه الغربػػة بػػيف 

و يػػمػػ, غربػػة واغتػػراب ابطػػاؿ غري وايجابػػا   االنتػػاف واالشػػياء تتماثػػؿ تػػمبا  
 .وكافكا 

و يػػػء ابتػػط مواصػػػفات المقارنػػػة بػػيف كريػػػدي مػػف ناحيػػػة وغريورغػػـ انتفػػػا 
شػيئيات  ف القصػة عنػد كريػدي ال تمػس ابػدا  إوكافكا مف ناحية ا ر  خ فػ

الفػػػػرد العراقػػػػي خ ومػػػػا زاؿ كريػػػػدي اتػػػػير النزعػػػػة الميتافيزيقيػػػػة فػػػػي ارتيػػػػاد 
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عػػػػف جػػػػوىر االشػػػػياء  االحػػػػالـ الطوباويػػػػة لالشػػػػياء خ التػػػػي تبتعػػػػد تمامػػػػا  
  رب بدقػػػػة متناىيػػػػة ممػػػػا ىػػػػو غريػػػػب لػػػػيس لػػػػو مثيػػػػؿ فػػػػي المةلوفػػػػة خ وتقتػػػػ

 واقعنا .
لذلؾ فالقصة عند كريدي امتداد تقميدي متواصؿ لالتموب الشيئي وليس 
لمقصة الشيئية خ ويمكف القوؿ : لو احتف كريدي اتت داـ ىذا االتموب 

جديػػدا  فػػي القصػػة  بدقػػة الت ػػذت لغتػػو بعػػدا  و  ضػػوحبو فػػي وصػػؼ االشياء
 .العراقية 

ية ت تمػػػػؼ مػػػػف حيػػػػث طبيعػػػػة ومتػػػػتو  التكنيػػػػؾ ئفالقصػػػػة الشػػػػي  يػػػػرا  وا •
والمعالجػػة بػػيف قػػاص و  ػػر خ فالقصػػة عنػػد محمػػود جنػػداري حالػػة نفتػػية 
لالشياء خ والقصة عند عبد االلو عبػد الػرزاؽ حػدث اجتمػاعي لالشػياء خ 

 والقصة عند موتت كريدي عبارة عف ر ية ميتافيزيقية لالشياء .
واضػحا   فنيا   تجاىا  إتشكؿ فإف الشيئية فييا نماط خ ورغـ ا تالؼ ىذه اال

 القصة العراقية .في 
                                               2879 

 إحاالت
 ػػ ومف كتاب ىذه المدرتة :2

روبيػػػر بانجيػػػو خ ميشػػػيؿ بوتػػػور خ  الف روب غريبػػػو خ ناتػػػالي تػػػاروت خ 
 مارجريت دورا خ وغيرىـ .

 وب غريبو االعماؿ التالية :الف ر  ػػ نشر  1
تػػيف ي/ فػػي التيػػو . كمػػا كتػػب روا 2866/ البصػػاص  2863المحػػاورات 
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نما ىما : العاـ الماضي في مارينيػاد / ال الػدة / ولػو بعػض الكتػاب يلمت
 النقدية اال ر  .

و / ترجمػػة مصػػطفت ابػػراىيـ يػػػػػػ  نحػػو روايػػة جديػػدة /  الف روب غري 3
 . 17مصطفت / ص 

 . 66التابؽ / صػػ المصدر  1
ػػػػ يعتبػػر ميشػػيؿ بوتػػور واحػػد مػػف م تتػػي فكرتػػي الزمػػاف والمكػػاف فػػي  6

 الرواية الجديدة خ ومف رواياتو :
/ 2867/ التعػػػػديؿ 2865/ جػػػػدوؿ الوقػػػػت 2861المػػػػرور الػػػػت ميالنػػػػو 

/ ولػػو بعػػض الكتابػػات النقديػػة اال ػػر  منيػػا : بحػػث فػػي  2856درجػػات 
 الرواية .

/  613القصصػية ؟ / جريػدة الثػورة / العػدد ػػ كيػؼ تػد موف اجػواءكـ  5
 . 2876/  6/ 26في 
 . 7/ ص / عبد االلو عبد الرزاؽ ػػ الوفميا جتد االرض / قصص 7
 . 61/ ناتالي تاروت ص ػػ انفعاالت / قصص قصيرة جدا 9
 . 61ػػ المصدر التابؽ / ص  8

 . 25ػػ الوفيميا جتد االرض / ص  26
 . 96ػػ المصدر التابؽ / ص  22
 . 57ػػ المصدر التابؽ / ص  21
      نػػػاه أيضػػػا عػػػف عبػػػد االلػػػو عبػػػد الػػػرزاؽ فػػػي دراتػػػتنا بػػػػػ راجػػػ, مػػػا كت 23

) اشكاالت التجريب والتجديد في القصة العراقية ( مجمة الطميعة االدبيػة 
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 . 16خ  38/ ص  2879/ العدد التات, / ايموؿ / 
عداد موتػت كريػدي ػػ قصص م تارة مف ادبنا القومي االشتراكي / ا 21

 . 358/ ص 
ص  2879/ ايار /  18/  176ػػ مجمة االذاعة والتمفزيوف / العدد  26
 . 62خ  66
 . 62/ ص  2877ػػ مجمة االقالـ / العدد ال امس / شباط  /  25
 . 2859ػػ أصوات في المدينة / قصص / صدرت عاـ  27
 . 27ػػ المصدر التابؽ / ص 29
 . 28ػػ المصدر التابؽ / ص  28
 . 13ػػ المصدر التابؽ / ص  16
/ مػف قصػة )) يظػؿ التػفر ىػو  16خ  11ػػ المصدر التابؽ / ص  12

 .الطريؽ(( 
 . 63ػػ المصدر التابؽ / ص 11
 . 57ػػ المصدر التابؽ / ص 13
 . 2876ػػ  طوات المتافر نحو الموت / قصص / صدرت عاـ  11
 . 229ػػ المصدر التابؽ / ص  16
 . 56لتابؽ / ص ػػ المصدر ا 15
 . 32ػػ المصدر التابؽ / ص  17
 .  222ػػ المصدر التابؽ / ص  19
 . 59ػػ المصدر التابؽ / ص  18
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 القصة والتراث
 ( شكال التوظيف القصصي لمتراثأ )

 
 
 
 مقدمة   

مػػف عطػػاء صػػورة اوليػػة عػػف مػػد  ارتبػػاط القػػاص بػػالتراث ػػػػ البػػد إبغيػػة 
 الرئيتة التالية : طرح المحاور

  : ماذا نعني بالتراث ؟أوال
 ركبػةو الحضارة خ وانما يعنػي المػادة الحيػة المأػػ التراث اليعني الماضي 

خ والتػػػي تشػػػكؿ االمتػػػداد المتنػػػامي لحركػػػة مػػػف ال بػػػرة والمعانػػػاة والتجربػػػة 
 الجدؿ االنتاني في الماضي والتةريا والحضارة .

و أماضػوية  شػكاال  أيكمف في تمػؾ الصػور التػي ات ػذت كما اف التراث ال
 ة خ وانما يكمػف فػي تمػؾ المصػادر التػي ات ػذت أفعػاال  يو حضار أتار ية 

 انتانية حية .
 ثانيا : لماذا يمجة القاص الت التراث ؟

ػػػػ المجػػوء الػػت التػػراث ال يعنػػي اليػػرب مػػف الواقػػ, خ وال يعنػػي فػػي المقابػػؿ 
خ أـ لػػػـ يكػػػف  كػػػاف الواقػػػ, المعػػػاش عقيمػػػا   الحنػػيف الػػػت الماضػػػي خ تػػػواءا  

وانمػػا يعنػػي رد فعػػؿ محكػػـو بقػػو  انتػػانية يحػػتكـ الييػػا القػػاص فػػي حالػػة 
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التػػػػػػوازف التياتػػػػػػي واالجتمػػػػػػاعي والتػػػػػػةري ي بػػػػػػيف الماضػػػػػػي والحاضػػػػػػر 
 والمتتقبؿ .

ويمجػػة القػػاص الػػت التػػراث فػػي حالػػة فقػػداف ) حمقػػة الػػربط ( بػػيف الظػػاىرة 
نتاني واالصؿ في الواق, المعاش خ ففي ) حمقة الربط ( يتتمد الفعؿ اال

: القػػػػػدرة عمػػػػػت الوصػػػػػوؿ والديمويػػػػػة عمػػػػػت التواصػػػػػؿ خ وبالتػػػػػالي تحقيػػػػػؽ 
 نمو واالمتداد الزمني .الالمعطيات الجديدة التي تحمؿ 

 ثالثا : كيؼ يتعامؿ القاص م, التراث ؟
ي مػػ, التػػراث خ ىػػو وقػػوع الكاتػػب صػػػػػػ لعػػؿ ابػػرز اشػػكاالت التعامػػؿ القص
و أاتػػب الحػػدث االتػػطوري ف ينقػػؿ الكةفػػي اتػػار النقػػؿ واالتتنتػػاخ خ كػػ

و التاري ي بمغة الحكاية أو المقامة أو البالغػة : وكػةف التػراث أالحكائي 
مجػػػػرد لغػػػػة وحػػػػدث خ مػػػػ, العمػػػػـ اف )) التػػػػراث بالنتػػػػبة لممبػػػػدع : رمػػػػوز 

اعػػادة تتػػجيمو بييكمػػو خ  وحيػػوات مميئػػة بالحيػػاة وااليحػػاء . فمػػيس مجػػديا  
عػادة بنػاء النتاف المعاصر إلولكف بةكتشاؼ القدرات الموحية والمميمة ل

 ( .2نفتو بوعي جديد (( )
 ف تعامؿ القاص م, التراث مشروط بوعي جدلي متبؽ خ يتبعوإاذف : ف

  
 التراث واشكال التوظيف القصصي  •
 

لمقصػػػة خ فالقصػػػة ىنػػػا تقػػػؼ فػػػي مواجيػػػة  ذا كػػػاف التػػػراث مرتكػػػزا  إػػػػػ      
ز ر يتػو المعاصػرة طػؿ فيػو القػاص مػف مركػيالواق, عبر ارتباط جػدلي خ 
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 أتاس ر ية القاص لمعالـ . خ أي تشكؿ ىذه النقطة المركزية 
ذا كانػػػت القصػػػة مرتكػػػزا لمتػػػراث خ فالقصػػػة ىنػػػا تواجػػػو الماضػػػي وال إأمػػػا 

      تواجػػػػو الواقػػػػ, عبػػػػر منػػػػاخ زمنػػػػي خ يطػػػػؿ فيػػػػو القػػػػاص مػػػػف مركػػػػز ر يػػػػة 
رة ه الر يػػػة التتػػػجيمية صػػػو ذخ وبالتػػػالي تشػػػكؿ ىػػػ ضػػػوية معاشػػػة تػػػمفا  ما

 لمماضي المعاش . ذا لـ نقؿ ممتو ة إمنتو ة 
يمػػارس فيػػو القػػاص الطقػػوس  وليػػذا فػػالتراث بالنتػػبة لمقصػػة لػػيس معبػػدا  

االتػػػطورية والرمزيػػػة والتةر يػػػة بحريػػػة غيػػػر محػػػدودة خ وانمػػػا ىػػػو عػػػالـ 
مضغوط ػػ مفتوح بةنماط م تمفة وقيـ متباينة لش وص واحداث وتجػارب 

 و متطورة .أتكوف عقيمة أو حية خ جامدة  ماضوية وتةري ية خ منيا ما
وىنػا حػػري بنػػا اف نعػػرؼ : مػف ايػػف تبػػدأ نقطػػة االرتكػاز فػػي التعامػػؿ مػػ, 

 التراث ؟
المػػػػػةلوؼ  خالتػػػػػراث بالنتػػػػػبة لمقصػػػػػة خ عػػػػػالـ ممػػػػػيء بالدىشػػػػػة واالنبيػػػػػار

والغريب خ االتطورة والواق, خ الحياة والموت خ وىنا فاالرتكاز ليس لذاتو 
كاز مشروط باالنحياز لما ىػو حػي ودينػامي مػف التػراث عني اف االرتأخ 

خ وبعبارة أ ر  ػػ فاالرتكاز في ىذه الحالػة محكػوـ بػوعي وادراؾ تػابقيف 
خ يتطمػػػػػب مػػػػػف القػػػػػاص : التفاعػػػػػؿ ولػػػػػيس التعػػػػػاطؼ خ التمييػػػػػز ولػػػػػيس 

 االندماج خ التفرد وليس الذوباف : في التعامؿ الجدلي م, التراث .
نػػػي : أ تبػػػػار الواقػػػػ, خ  ثػػػـ تعميػػػػؽ داللتػػػػو خ واحتكػػػاـ القػػػػاص لمتػػػػراث يع

إلتػػػػػتنطاؽ التػػػػػاريا بديناميػػػػػة بمػػػػػورة حركتػػػػػو خ كضػػػػػرورة منطقيػػػػػة  وأ يػػػػػرا  
 خ وذلؾ الف الماضي ال ينفصؿ عف الحاضػر خ وكػذلؾ الحاضػرالت ييؿ
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يػػػة االرتبػػػاط ىنػػػا : ديناميػػػة متػػػتمرة خ ال مينفصػػػؿ عػػػف المتػػػتقبؿ خ فعمال
تنمػػػو يػػػا خ وانمػػػا ىػػػي حقيقػػػة حيػػػة يمكػػػف افتػػػراض الفواصػػػؿ والحػػػدود بين

لعمميػػة المطموبػػة )) عمميػػة وعػػي دقيػػؽ فاوبػػذا خ وتتشػػكؿ بػػوعي دينػػامي 
لمقاص في التعامؿ م, القيـ الحية مف التراث والماضػي والتػةريا خ وىػذه 

( عمػػت اغنػػاء  العمميػػة الشػػؾ انيػػا بحاجػػة الػػت ذىنيػػة حيػػة قػػادرة ) فعػػال  
والنفتػػػي واالجتمػػػاعي مػػػف  وتعميػػػؽ الواقػػػ, الحاضػػػر بػػػالموروث الحتػػػي

 الؿ حركة الجدؿ االنتاني ػػػ وبالتػالي ىػي عمميػة أحيػاء ديناميكيػة بػيف 
 ( .1حدث ممغي تابقا في ضوء حدث قائـ بذاتو المعاصرة (( )

ػػ مػف  ػالؿ ذلػؾ : نجػد أف أشػكاؿ التوظيػؼ القصصػي لمتػراث ػػػ مازالػت 
االشػػػكاالت  ىػػػذهتثيػػػر الكثيػػػر مػػػف االشػػػكاالت التقنيػػػة والفكريػػػة خ وابػػػرز 

 و الحكائية أو التةر يػة الموروثػة خ أشػكاال  أات اذ بعض القيـ االتطورية 
غامضة أو غيػر ىادفػة أو لػيس ليػا عالقػة بػالواق, المعػاش مػف ناحيػة خ 
 ومف ناحية ا ر  ات اذ البعض مف ىذه القػيـ اقنعػة تةري يػة خ أو صػورا  

ة مػػػف ظػػػواىر الواقػػػ, عػػػف ظػػػاىر  تعبيػػػرا   أو  ف تكػػػوف تفتػػػيرا  ةايحائيػػػة خ كػػػ
المعػػػاش خ وبػػػيف ىػػػذه الناحيػػػة وتمػػػؾ خ ثمػػػة ىػػػوة فاصػػػمة فػػػي التعامػػػؿ خ 

و بػوعي غيػر أفالقاص يتعامؿ م, تمؾ االشكاؿ الموروثة بر ية مشوشة 
ناضج خ كػةف يكػوف توظيػؼ االتػطورة أو الحكايػة أو التػةريا بالتضػميف 

لة اشػتباؾ واالتتعارة والتشبيو خ وكػةف تكػوف عمميػة التوظيػؼ ليتػت متػة
 جدلية في ال مؽ واالبداع واالتتمياـ . 

في مباحث العمـو الحديثة : ليا جوانب وزوايا م تمفة  اف االتطورة مثال  
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خ فيػػػػي لػػػػد  كػػػػارؿ غوتػػػػتاؼ يونػػػػ  )) تعبيػػػػر عػػػػف صػػػػراعات الالوعػػػػي 
 البشري (( .

أما جورج توريؿ فقد )) ذىب الػت حػد مقارنتيػا بااليػديولجيا واليوتوبيػا خ 
ؿ لفظػػة االتػػطورة لمداللػػة عمػػت مكونػػات الػػوعي لجمػػاعي خ غيػػر واتػػتعم

 المرتكز عمت واق, موضوعي (( .
أمػػػا تػػػيجموند فرويػػػد )) فيػػػر  فػػػي الصػػػور االتػػػطورية رمػػػوزا أوديبيػػػة . 

 ( .3ومثاؿ عمت ذلؾ اف الطوطـ يرمز الت صورة االب ... (( )
ا قبػػػؿ والتػػ اؿ المطػػػروح ىنػػخ االتػػطورة ليػػػا اكثػػر مػػف بعػػػد رمػػزي ليػػذا ف

تتوعب القاص االبعاد الرمزية لالتطورة ؟ ومف ثػـ بةيػة إتوظيفيا : ىؿ 
 داللة أتطورية يتعامؿ م, الواق, ؟

 وكذلؾ بقية أشكاؿ التوظيؼ القصصي لمتراث .
 في االسطورة :

وظيػػػػؼ االتػػػػطورة  أ فػػػػؽ تػػػػامي المطيػػػػري عمػػػػت المتػػػػتو  التقنػػػػي فػػػػي ت
ػػػػ ذات  الطػػيف البػػابمي) قػػراءة عمػػت رقػػيـ فػػي قصصػػو والبطػػؿ االتػػطوري 
تمكػػػف مػػػف ولكنػػػو وروؾ الجميمػػػة خ ػػػػػ الجبػػػؿ االقػػػرع ( العمػػػاد ػػػػػ أغنيػػػة أل

بػالتمييز  يبقت مطالبا  ليذا تحقيؽ عالمة ايجابية عمت المتتو  الفكري خ 
بيف البطؿ االتطوري العربي الذي يمتد في أعماؽ الزمف خ وبيف البطػؿ 

ؾ اف البطػػػؿ فػػػي االتػػػاطير االتػػػطوري القػػػديـ المتجػػػدد مػػػ, الػػػزمف )) ذلػػػ
العربيػػػة يحمػػػؿ تػػػمة االمتػػػداد خ فيػػػو يمتػػػد فػػػي الػػػزمف بينمػػػا يظػػػؿ البطػػػؿ 

ػػػ  و الممحمػة ػػػ تمػوز مػثال  أالقديـ يتجدد . فقد كاف بطؿ االتطوة القديمػة 
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يموت ثـ يبعث مػرة أ ػر  فػي الربيػ, زمػف االزدىػار وال ضػار خ القصػة 
 ( .1( )المعروفة ػػ عمر تبعة نتور حتت مات ... (

 في الحكاية :
فػػػي قصػػػتيو )) االنشػػػودة  ضػػػير عبػػػد االميػػػر الحكايػػػة الشػػػعبية إتػػػتثمر 

 اال يػػرة ليػػوميروس ػػػػ العاشػػؽ والمعشػػوؽ ومػػا جػػر  بينيمػػا فػػي بغػػداد ((
 يضػػػا  أخ ولكنػػػو بصػػػيغة جديػػػدة مػػػف اتػػػتثمار االحالػػػة الم صػػػبة بالداللػػػة 

 . مطالب بتبربر كثافة لغتو غير الموحية أحيانا  
 لتاريخ :في ا

  يػة ػػػ معػادال  يحقؽ عبػد الػرحمف مجيػد الربيعػي بتوظيػؼ الش صػية التةر 
مف  الؿ التقابػؿ التقنػي والفكػري بػيف الماضػي والحاضػر فػي  موضوعيا  

        قصػػػػػتيو ) تػػػػػر المػػػػػاء ػػػػػػػ ال يػػػػػوؿ ( . واتػػػػػتطاعت لطفيػػػػػة الػػػػػدليمي فػػػػػي 
الؿ ) الشيود والشيداء ( اف تقدـ ر ية قصصية ذات نفس طويؿ مػف  ػ

معػػػادؿ موضػػػوعي تمكنػػػت فيػػػو مػػػف تحقيػػػؽ عالقػػػة جدليػػػة بػػػيف ش صػػػية 
تةري يػػة وش صػػية روائيػػة عبػػر حػػدثيف متػػوازييف خ ولكنيػػا تبقػػت مطالبػػة 

 مػػة فػػي تمػػؾ الر يػػة ابتبريػػر ذلػػؾ الحشػػد مػػف الش صػػيات المتعػػددة والمتد
 ة . دالقصصية المحدو 

دلي فػػي وتمكػػف فػػاروؽ وادي بػػذكاء واضػػح مػػف اتػػتمياـ التػػاريا بػػوعي جػػ
تػي لمرجػؿ الػذي قاتػؿ وقتػؿ ػػػ حكايػة عبػد قصتيو ) محاكمة في الػزمف اآ

عمميػػة  تاهلل الجػػزار ووزيػػره ابػػف عػػرار ( وقػػد أفضػػت بػػو ىػػذا الػػوعي )) الػػ
يؾ العالقة الجدلية بفي تش نفاس ثورية موروثة خ وكعممية أيضا   احياء أل
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ةري ي (( مرتكػز تػوفػؽ ة الفمتطينية بيف الماضي والحاضر عمػت ضيلمق
(6. ) 

وكػػذلؾ نجػػد جمعػػو الالمػػي مػػف  ػػالؿ حكمػػو الشػػامي : ش صػػية مقنعػػة 
تتػػتوعب حالػػة العبػػث والتمػػزؽ والضػػياع مػػف ناحيػػة خ وحالػػة االحتجػػاج 

 ةمشػحونتياتػية  –تردية كمدونة والرفض واالنقالب مف ناحية ا ر  ػػ 
( ولكنػػو مطالػػب بتوضػػيح أو 5بصػػراع طبقػػي فػػي تػػةريا  العػػراؽ  نػػذاؾ )

  اليويػػػػػة وااليػػػػػديولوجيا ديػػػػػد ش صػػػػػية   حكمػػػػػة الشػػػػػامي [ مػػػػػف حيػػػػػثتح
 . والتاريا 

ػػػػػ نػػػد ؿ الػػػت بعػػػض تفاصػػػيؿ اشػػػكاؿ األوليػػػة مػػػف  ػػػالؿ ىػػػذه ال طػػػوط 
 التوظيؼ القصصي لمتراث .

 ذذ االسطورة والبطل االسطوري  1
فػػػي عػػػالـ قصصػػػي متوحػػػد خ ىػػػذا  فػػػردا  نم صػػػوتا   يمتمػػػؾ تػػػامي المطيػػػري

بػػػػةجواء وطقػػػػوس اتػػػػطورية مم ىػػػػا الدىشػػػػة والتػػػػحر  العػػػػالـ يتميػػػػز دائمػػػػا  
ه أتػػفار صػػحراوية تشػػد   أتػػطوريا   واالنبيػػار خ وفػػي ىػػذا العػػالـ نجػػد بطػػال  

 بدوية بدائية . تا نة خ يمارس فييا طقوتا  
ولكػف ماي  ػذ عمػػت تػامي المطيػػري كونػو اليميػز بػػيف البطػؿ االتػػطوري 

الجػػػػػػدلي  والبطػػػػػػؿ الممحمػػػػػػي والبطػػػػػػؿ التراجيػػػػػػدي : مػػػػػػف  ػػػػػػالؿ التحػػػػػػوؿ
عػف ذات منفصػمة عمػت وفػؽ لالتطوري خ كما انو يتعامؿ م, االتطورة 

بػػػيف االتػػػطورة  ةالموضػػػوع خ بالتػػػالي نفتقػػػد مػػػ, المطيػػػري العالقػػػة الجدليػػػ
 والواق, .
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 البطل االسطوري العربي :
( نعػػػػػيش أجػػػػػواء أتػػػػػطورية متدا مػػػػػة خ 7فػػػػػي قصػػػػػة )) ذات العمػػػػػاد (( )

رة عربية أو بطػؿ أتػطوري عربػي يحاوؿ فييا القاص االقتراب مف أتطو 
 حتت النياية  ارج مدارىا االتطوري . خ ولكنو يبقت مقذوفا  

ىذه االتطورة ىي )) أـر ذات العماد (( مدينة عاد ) جنة شداد بف عاد 
( فػػي صػػحراء عػػػدف خ ولػػيس جنػػة عػػػاد بػػف شػػداد كمػػػا يػػذىب القػػػاص خ 

صرصػػػر  ويمكػػف تم ػػيص ىػػػذه االتػػطورة بيػػذا المشػػػيد )) فػػةىمكوا بػػريح
عاتية / ت رىا عمييـ تب, لياؿ / وثمانية أياـ حتوما / فتر  القـو فييا 
صرعت / كةنيـ أعجػاز ن ػؿ  اويػة ... / فةصػبحوا التػر  اال  متػاكنيـ 
/ ... أ ػػذتيـ الطيػػر .. / ولػػـ يقتربػػوا منيػػا / حتػػت أ ػػذتيـ صػػيحة مػػف 
التػػػماء / ومػػػات بالصػػػيحة جميػػػ, مػػػف كػػػاف فػػػي المدينػػػة / مػػػف الػػػوكالء 

ا ت المدينػػػػة فػػػػي شػػػػوالعمػػػػاؿ ... / وبقيػػػػت  ػػػػالء ال أنػػػػيس بيػػػػا ... / و 
 ( .9االرض ... (( )

أمػػا فػػي قصػػة ))أـر ذات العمػػاد (( فالبطػػؿ عػػاد بػػف شػػداد يشػػده الترحػػاؿ 
مػػػ, ناقتػػػػو فػػػػي الصػػػػحراء بحثػػػػا عػػػػف جنػػػػة )) أـر ذات العمػػػػاد (( يحػػػػاوؿ 

ت الػوراء ويت اذؿ )) شعرت ب طػواتي تنػدحر الػيتقيقر ارجاعيا خ ولكنو 
لػػي  أو ترفػػا   فػػي امتالكيػػا )) أردت ليػػا أف تكػػوف مػػالذا   (( وكػػاف طموحػػا  

كمػػا  وحػػدي وصػػر ت بوجػػو التػػاريا شػػاىرا تػػيفي ... (( ولػػيس طموحػػا  
ورد فػي االتػطورة خ ولػذلؾ ييمػػؾ عػاد بػف شػػداد نتيجػة العطػش واالرىػػاؽ 

ورة المحتػـو كمػا فػي االتػط لػريح العاتيػة والقػدراوالضنت خ ولػيس نتيجػة 
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خ ولػػـ يبقػت لمقػػاص تػػو  ادانػة عػػاد بػػف شػداد )) النػػؾ حاولػػت أف  أيضػا  
لػػيس اذف ىػػو عػاد بػػف شػػداد و تتػتحوذ عمػػت الجنػػة التػي بنيتيػػا وحػػدؾ (( 

 شداد بف عاد .
خ كمػػػػا أفػػػػرغ  لقػػػػد افػػػػرغ القػػػػاص االتػػػػطورة مػػػػف محتواىػػػػا االتػػػػطوري اوال  

 . االتطورة مف داللتيا الواقعية في الواق, ثانيا  
د بػػػف شػػػداد فيػػػو بطػػػؿ اتػػػطوري خ يحمػػػؿ تػػػمة االمتػػػداد الجػػػدلي مػػػا عػػػاأ

بطؿ تراجيدي تشػده قػوة كما انو بالرغـ مف موتو االتطوري مف ناحية خ 
 طرع في ذاتو بالرغـ مف قدره المحتوـ .صغامضة ت

ف الفعؿ التراجيدي يتػبؽ الفعػؿ االتػطوري خ أي اف عػاد بػف شػداد إلذا ف
اليػػػػدؼ خ وبالتػػػػالي فجػػػػدؿ العالقػػػػة يػػػػرتبط بػػػػيف الػػػػذات الطمػػػػوح والغايػػػػة 

ال ط التراجيدي لمبمطؿ االتطوري ك ط  ف يعتمد مف القاص ايتتدعي 
بياني في الوصوؿ الػت الفعػؿ االتػطوري العػاـ خ أي أف القػاص مطالػب 
بةعطػػاء صػػورة موضػػوعية لمبطػػؿ عبػػر رصػػد القػػوة الذاتيػػة ػػػػ ال فيػػة التػػي 

 تحركو مف الدا ؿ الت ال ارج .
اد الػػػذي قدمػػػو تػػػامي المطيػػػري : بطػػػؿ أتػػػطوري بحكػػػـ ف عػػػاد بػػػف شػػػدإ

 االجواء االتطورية التي ينتمي الييا .
أمػػػا عػػػاد بػػػف شػػػداد الػػػذي قدمتػػػو االتػػػطورة : فيػػػو بطػػػؿ أتػػػطوري بحكػػػـ 

دية التي تشكؿ  الصة انشداده الت )) أـر ياالفعاؿ وردود االفعاؿ التراج
نفػػػس أتػػػطوري  وليػػػذا كػػػاف بطػػػؿ )) ذات العمػػػاد (( ذاخ ذات العمػػػاد (( 

نتيجػػػػػػة الجػػػػػػذب واالبتعػػػػػػاد عػػػػػػف دائػػػػػػرة مايتيافػػػػػػت مضػػػػػػطرب خ تػػػػػػرعاف 
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 االتطورة .
أما بطػؿ أتػطورة )) أـر  ذات العمػاد (( فػذو نفػس تراجيػدي ينػبض بقػوة 

 الفعؿ ورد الفعؿ االتطوري .
لذلؾ نجد قصػة )) ذات العمػاد (( تفتقػد الػت الػوعي الجػدلي فػي التعامػؿ 

م طوط ل المعنت العممي والعقمي تتوعبي االتطوري خ أي اف القاص لـ
ذا أحتكمنا الت اصوؿ التوظيؼ البطػولي إما فيالبيانية لمبطؿ االتطوري 

 موضػػػػػوعيا   لالتػػػػػطورة خ وليػػػػػذا )) فمػػػػػف يكػػػػػوف بطمنػػػػػا االتػػػػػطوري بطػػػػػال  
خ ولكنػو بطػؿ موضػوعي  بالمعنت العممي الذي يفترض وجود الذاتيػة اوال  

بػالمعنت العقمػي لكممػة  موضػوعيا   بطػال   بمعنت ماقبؿ الذاتية . ولف يكوف
الموضوعية خ بػؿ بمعناىػا االنفعػالي خ وىػذه الصػفة خ صػفة الموضػوعية 
االنفعالية قبؿ الذاتية ىي التي تجعػؿ لالتػطورة تةثيرىػا ال ػاص وجودىػا 

فػػي ثنايػػا أي عمػػؿ فنػػي  تامػػا   الصػػمب الػػذي ال يمكػػف اف يضػػي, ضػػياعا  
 ( .8متة ر (( )

تػػامي المطيػػري خ أفتقػػد عنصػػر التػػوازف بػػيف الػػذات  وىػػذا يعنػػي اف بطػػؿ
 والموضوع خ وكذلؾ افتقد تمة االمتداد الزمني بيف االتطورة والواق, .

مػت مص مػف أتػار لكما اف لغة تامي المطيػري بحاجػة الػت صػفاء اكبػر 
ال تنطبػػػؽ  وتعطػػػي معنػػػت أئمػػػة بػػػذاتيا ولػػػذاتيا خ أي التػػػي الالمفػػػردة القا

ضػػػػػواء الممونػػػػػة . قوافػػػػػؿ كنػػػػػوؽ الجزيػػػػػرة (( عمػػػػػت معنػػػػػت )) شػػػػػاىدت اال
المغػػػػة ال اليػػػػة مػػػػف الرمػػػػز والداللػػػػة  هوتػػػػوؼ أتحاشػػػػت االشػػػػارة الػػػػت ىػػػػذ

 والمعنت .
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 البطل االسطوري القديم :
( يعتمػػػػػد تػػػػػامي المطيػػػػػري 26أمػػػػػا فػػػػػي )) أغنيػػػػػة الوروؾ الجميمػػػػػة (( )

االتطورة القديمة أو البطػؿ االتػطوري القػديـ خ وتمتمػؾ ىػذه القصػة كمػا 
 دو تقنية مقنعة .تب

اتػػمو ) أدوارد ( عثػػر  لمانيػػا  أ المحػػور االوؿ : يوضػػح القػػاص بػػةف منقبػػا  
كيػة  تعػػود أثنػاء تنقيبػو عمػػت قصػر مػػدفوف تحػت االرض خ وفيػو مقبػػرة مم

يحطػػػف  اتتػػػي لوصػػػيفا( وقػػػد وجػػػد فييػػػا ػػػػػ كر الػػػت احػػػد  تػػػالالت ) أور
فارع خ وقد  بعرش الممكة ) ننكاؿ( خ والرمز الذي يشد المنقب ىو كرتي

تمكػػف مػػف معرفػػة أتػػػباب غيػػاب تمػػؾ الوصػػيفة عػػػف جموتػػيا عمػػت ذلػػػؾ 
حاشػية الممكيػة المف طقوس الموت التي مارتػتيا  االكرتي بتبب ىروبي

 خ ولذلؾ لـ ترشؼ التـ خ ولـ تنشد المراتيـ الجنازية .
المحػػػور الثػػػاني : نجػػػد قصػػػة تمػػػؾ الوصػػػيفة مكتوبػػػة عمػػػت رقػػػيـ طينػػػي خ 

ا ( وتتحػػػػػدث البطمػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذا الػػػػػرقيـ عػػػػػف ب تػػػػػيا وكػػػػػاف أتػػػػػميا ) نػػػػػور 
اتػمو ) بػيالدار ( ومػد   ونحاتػا   وانحدارىا الطبقي خ وكيؼ أحبت طبيبػا  

ذ تػػرعاف مػػا إتعمقيػػا الشػػديد بػػذلؾ النحػػات خ ولكػػف التػػعادة لػػـ تتػػتمر خ 
مرضػػػت ) ننكػػػاؿ ( خ فشػػػاب ذلػػػؾ التعمػػػؽ ػػػػػ الحػػػزف والصػػػمت واليػػػةس خ 

لػػت ذلػؾ التعمػػؽ ػػػػ الحػزف والصػػمت واليػػةس ولكػف ) نػػورا ( تبقػت مشػػدودة ا
 الحياة . الت عالقة ميتافيزيقيةخ تعني بالنتبة ليا االنشداد المطمؽ وىي 

المحور الثالث : يد ؿ ) أدوارد ( كمػا يػروي أعرابػي ػػػ بوابػة المعبػد وفػي 
 يده اليتر  تراج خ وفي يده اليمنػت مطرقػة خ ومنػذ د ولػو ي تفػي نيائيػا  
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 معمقا في نتوءمغروس بالجدار .خ ويبقت التراج 
خ كمػػا انيػػا تكشػػؼ  ال شػػؾ اف المحػػاور الرئيتػػية نجػػدىا مترابطػػة منطقيػػا  
يمكػف فصػؿ ىػذه العف ميارة متمكنة في اتػت داـ تمػؾ االتػطورة خ ولػذا 

 المحاور بعضيا عف بعض خ النيا تشكؿ وحدة تقنية متماتكة .
خ فػػالمحور الثػػاني ػػػػ طورةلالتػػ واتػػتقراءا   واذا كػػاف المحػػور االوؿ ػػػػ كشػػفا  

فػي جػو حكػائي خ وىنػا تتكشػؼ عقػدة ارتبػاط ) نػورا (  ليا وتعميقا   تةطيرا  
( خ أي اف الحػػػػب االزلػػػػي يتػػػػاوي الحيػػػػاة مػػػػف  ػػػػالؿ حبيبيػػػػا ) بػػػػيالدارب

الحيػػاة االزليػػة خ ولكػػف االعتػػراؼ المنطقػػػي الحاصػػؿ فػػي ضػػوء توظيػػػؼ 
فػػػي وداللتػػػو  لمػػػوتارمػػػز تػػػتوعب ىػػػذه االتػػػطورة خ ىػػػو اف القػػػاص لػػػـ ي

االتػػطورة خ وانعػػداـ الداللػػة الرمزيػػة لممػػوت أوقػػ, القػػاص فػػي فيػػـ مغمػػوط 
ر بيػػػػا ) أدوارد ( أداة و مغػػػػاير لالتػػػػطورة خ أي اف التكينػػػػات التػػػػي فت ػػػػأ

الكشػػػؼ التػػػي اتػػػت دميا القػػػاص خ والتػػػي تمػػػذىبت مػػػف  ػػػالؿ الكرتػػػي 
يا الحاد ) نورا ( ىبت مف مواجية الموت لتعمق ةالفارغ خ الت اف الوصيف

والشديد بالحياة خ انما ىي تكينات م طػوءه وحتػب خ وذلػؾ الف المػوت 
فػػػي االتػػػطورة القديمػػػة )) نيايػػػة طبيعيػػػة لمبطػػػؿ واف جػػػاءت فػػػي صػػػورة 

اليتػتكيف الػت   ػر مػف عمػره : وىػو يتمقػت ىػذه  مفاجئة النو يظػؿ قائمػا  
و خ فػي جماعتػ بةنػو تػيظؿ حيػا   عميقػا   النياية بشجاعة النو يشعر شعورا  

كمػا رأينػا فػي  وربما وصؿ اطمئنانو لمموت الت حد أف يقتؿ نفتػو راضػيا  
( و اصة في طقوس ىػذه االتػطورة 22بعض ىذه الطقوس القديمة (( )

 القديمة .
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 أف يكػوف  ذا كاف المحور الثالث : د وؿ ) أدوارد ( وا تفا ه يشير الػتا  و 
ت تنتظػػػره خ فينػػػا بػػػيالدار ( حبيػػػب ) نػػػورا ( التػػػي بقيػػػ )ػ لػػػ  بػػػديؿ   ا  معػػػاد

( خ  مطمقػػا   ) أزليػػا   انتػػانيا   ت ػػذت امتػػدادا  إيمكػػف القػػوؿ : أف صػػفة الحػػب 
وقد وفؽ القاص في احالؿ العالقة الجدلية البديمة بيف   ادوراد [ و  نورا 
[ محػػؿ تمػػؾ العالقػػة المنطقيػػة القديمػػة لالتػػطورة خ أي اف نيايػػة القصػػة 

 يا االتطوري المنطقي .اكتتبت داللة واقعية عمت الرغـ مف طابع
 البطل الممحمي العربي :

( يحػػػػػاوؿ تػػػػػامي 21تػػػػػي عمػػػػػت فػػػػػرس عرجػػػػػاء .. (( )وفػػػػػي قصػػػػػة)) اآ
) بػػػيف الحػػػادي محػػػاورة فكريػػػة بػػػيف الماضػػػي والحاضػػػرالمطيػػػري تحقيػػػؽ 

وعنتػػػػػرة ( خ وقػػػػػد افػػػػػرغ القػػػػػاص : عنتػػػػػرة العبتػػػػػي مػػػػػف الداللػػػػػة الرمزيػػػػػة 
مػػي عربػػي متجػػدد خ بػػؿ المعاصػػرة خ كمػػا انػػو لػػـ يت ػػذ عنتػػرة كبطػػؿ ممح

تػي عمػت فػرس عرجػاء أت ذه صورة ميتة لمماضي خحتت أصبح عنترة اآ
لحركة والديمومة خ وكةنػو لػـ يكػف عنتػرة ػػػ ذلػؾ البطػؿ امف الفعؿ و  مجردا  

العربي الذي تمحتـ فيو وتتجتد القيـ العربية االصيمة مف القػوة والشػيامة 
 واالصالة .

لػػذىف القصصػػي ) فقػػط ( مػػف  ػػالؿ وكانػػت تمػػؾ المحػػاورة تعتمػػد عمػػت ا
 صوتيف :

 صوت الحادي : والذي ىو صوت القاص ذاتو ) الحاضر ( .
 صوت عنترة  : والذي ىو صوت التاريا ) الماضي ( .

بدوية صػحرواية بتشػكيالت  القاص طقوتا   رويوعبر ىذىيف الصوتيف ي
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 لغوية غير دقيقة .
خ النػػػػو  حمػػػػيتػػػػامي المطيػػػػري : بطػػػػؿ غيػػػػر عربػػػػي مم -" عنتػػػػرة " ف إ

 ش صية ميتة تكاد تكوف كاركاتيرية :
عنتػػػرة )) انػػػي منػػػتكس الػػػرأس أحػػػاذي بتػػػيري النيػػػر الغػػػافي فػػػي حضػػػف 

ممتط صيوة جواد أعػرج (( وكػذلؾ )) دعنػي متػجت فػي تػابوت  الماء .
ال اريد الظيور في زمػف ذبحػوا فيػو ناقػة أحػد  خ وحشمدا ؿ ىذا القبر ال

 ؿ ىو كذلؾ ؟احفادي (( أىكذا كاف عنترة ؟ وى
 ومف تشكيالت القاص غير الدقيقة في المغة :

 )ابتتـ الرجؿ البدوي وبرزت اتنانو الم كتدة بادراف التب ( .
 )) كاف الزمف الموحش ينصـر مف وشـ الصحراء العربية (( .

وا يرا اف تامي المطيري مطالب بر ية جدلية في التعامؿ م, االتطورة 
خ وذلػػؾ النػػو لػػـ  تػػطورة لػػـ يكػػف منيجيػػا  أي بمعنػػت اف تعاممػػو مػػ, االخ 

يعتمد االتطورة وفؽ مقاييس عممية وعقمية خ الف االتطورة العربية غير 
االتطورة القديمة خ واالتطورة القديمة غيػر البطولػة الممحميػة خ وبالتػالي 

شػػػػػكاؿ االتػػػػػطورية معرفػػػػػة واتػػػػػتيعاب ال طػػػػػوط المتباينػػػػػة بػػػػػيف ىػػػػػذه األ
 والممحمية والتراجيدية .

 ذ الحكاية الشعبية والبطل الشعبي :ب ذ
مػػف  ػػالؿ قصػػتي )) االنشػػودة اال يػػرة ليػػوميروس ػػػػ العاشػػؽ والمعشػػوؽ 
وماجر  بينيما في بغداد (( يبدو لي اف  ضير عبد االمير اكثػر ميػارة 
فػػػػػي مجػػػػػاؿ توظيػػػػػؼ الحكايػػػػػة الشػػػػػعبية خ وذلػػػػػؾ النػػػػػو يتميػػػػػز بةقتنػػػػػاص 
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 اجتماعيػػػةاوضػػػاع ة و حػػػاالت شػػعبيضػػػمف خ الحيويػػػة المتفػػردة  المحظػػات
خ ليػػذا فالقصػػة لديػػو حكايػػة شػػعبية تكتتػػب بصػػي  غنيػػة بػػالرمز والداللػػة 

 ( .23داللة رمزية معاصرة )
وليتػت لمواق, اف الحكاية الشعبية بالنتبة لمقاص المبدع : ر ية تعبيرية 

تتجػػػاوز الػػػذات نحػػػو الشػػػموؿ خ يتحػػػد فييػػػا ر يػػػة خ أي فقػػػط تػػػردية بنيػػػة 
 )) الحكاية الشعبية تعبيػر موضػوعي وليتػت تعبيػرا   فالرمز بالداللة خ أل

)) ليا وظيفة محػددة خ ىػي اف تقػود البطػؿ الػت اليػدؼ    (( وىي  ذاتيا  
 ( . 21المحدد مف قبؿ (( )

ة واجتماعيػػة خ يقػػود فييػػا ومعنػػت ذلػػؾ اف لمحكايػػة الشػػعبية وظيفػػة شػػعبي
عبػر  ي خالبطؿ ( مف أتار الذات الت واقػ, الفعػؿ االنتػان) ذلؾ  القاص

 .وعي جدلي 
( مػػف 26فػػي قصػػة )) االنشػػودة اال يػػرة ليػػوميروس (( )تبػػدأ الحكايػػة ػػػػ 

حيث تنتيي مف  الؿ الرواي الذي يروييا بحترة وندـ وألـ دفػيف )) لقػد 
رات ثػػنػػا أتممػػس طريقػػي وأتحتػػس بيػػدي وبعصػػاي عأرويتيػػا كػػؿ صػػباح و 

حتػػػو س النػػػاعـ الػػػذي أاالرض خ واتػػػتم, بػػػةذني لكػػػؿ شػػػيء حتػػػت لميمػػػ
 المارة (( . ةلغط االصوات وجمبينتاب بيف 

ومم ػػص الحكايػػة : ثمػػة حمػػاؿ فػػي تػػوؽ شػػعبية يحمػػؿ حاجيػػات النػػاس 
 ويتبعيـ الت بيوتيـ الباذجة منيا والبائتة .

اع ذبيحػػة مػػف تػػوذات يػػـو كػػاف الحمػػاؿ مالزمػػا لمقصػػاب خ واذا بشػػاب اب
خ وقبػػػؿ اف الػػػدكاف خ أتػػػرع اليػػػو الحمػػػاؿ وحمػػػؿ الذبيحػػػة ثػػػـ تبػػػ, الشػػػاب 
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ثػػػؿ تيصػػػال البيػػػت خ طمػػػب الشػػػاب مػػػف الحمػػػاؿ اف يعصػػػب عينيػػػو خ فةم
مػػر الشػػاب خ فتػػار معصػػوب العينػػيف فػػي ذلػػؾ العػػالـ الغريػػب الحمػػاؿ أل

المةلوؼ خ وبعد اف وصػال رفػ, الشػاب الوشػاح مػف عينيػو خ ود ػال بػاب 
 لقػي فييػػا الحمػاؿ الذبيحػة خ ثػػـ وضػ, الشػاب فػػي يػده قطعػػا  أدار كبيػرة خ 

 معصوب العينيف مف حيث أتت . هة مف الذىب خ واعادنقدي
وتتكػػػػػرر ىػػػػػذه العمميػػػػػة خ وتتحتػػػػػف بفعميػػػػػا حالػػػػػة الحمػػػػػاؿ خ ولكنػػػػػو يبػػػػػدأ 
باالنشداد الت لغز الشاب خ ويتتاءؿ )) مػا تػر ىػذا الشػاب وتػر البيػت 

 الكبير وتر المنديؿ والذبيحة ودكنة الصباح وشحوب الضياء (( .
محذرة خ وكذلؾ حالػة الرضػا  و دائما  يال ركما اف مطرقة الباب كانت تشي

التي يمر بيػا كػؿ يػوـ ػػػ منعتػو مػف اكتنػاه ومعرفػة ذلػؾ التػر الكػامف فػي 
 ذلؾ البيت . 

الثقػػة ويػػدعوه الػػت البيػػت خ وبعػػد اف يتعػػرؼ اكثػػر الشػػاب يمنحػػو  وا يػػرا  
عمػػػت الشػػػاب وا وتػػػو التػػػبعة خ فػػػي قصػػػفيـ وليػػػوىـ و مػػػرىـ خ ويصػػػبح 

)مكحمة ( ذات نقػوش جميمػة )) تزيػؿ كػؿ مػا كػاف ر بػ ينبيمنيـ خ  واحدا  
اماـ قػوة االبصػار البعيػدة (( وبعػد اف يجرييػا مػرة خ يقػ, فػي أتػار  عائقا  

 بػػة ر  :  باتػػتبداليا الشػػاب  يقػػوـ يتػػرقيا خوقبػػؿ أف تػػحرىا وجماليػػا خ 
)) ياصػػديقنا ىػػذه ليتػػت المكحمػػة الميمػػة التػػي تريػػدىا وانمػػا أ طػػةت فػػي 

 ه المكحمة ذات العطاء الفذ (( . ذ .  ذ ىذاأل
تػػو  الظػػالـ والشػػعور  وحينمػػا يضػػ, الكحػػؿ فػػي عينيػػو ػػػػ اليبصػػر شػػيئا  

 .العمت واليةس والحترة والندـ  فقد تببت لو : بالعجز وااللـ والرعب .
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شػػػؼ مػػػف  ػػػالؿ ذلػػػؾ : ثمػػػة طمػػػوح شػػػعبي يتنػػػامي فػػػي ذات الحمػػػاؿ تنك
دما يبم  ىػذا الطمػوح البائس مف اجؿ اف يت طت عالمو المتحوؽ خ وعن

 . اليو مف الوصوؿبحاجز طبقي يمنعو يصطدـ فجاة 
اف  ضػػػير عبػػػد االميػػػر يضػػػ, الفػػػرد فػػػي موضػػػ, ا تبػػػار طبقػػػي بر يػػػة 

ىػذا الطمػوح  ـغير متناه خ واما انتانيا   طموحا  خ و اصة أف لمفرد بدائية 
في ىذا العالـ الػذي يعتمػؿ فيػو  يشما تور طبقي ىائؿ غير متناه أيضا  

مػػػػػ, والطمػػػػػوح خ القتػػػػػوة والمػػػػػذة خ التػػػػػعادة والبػػػػػ س خ وا يػػػػػرا طبيعػػػػػة الط
 الصراع الطبقي غير المتكافيء .

والقصػػػة تشػػػكؿ ازاء ىػػػذه القػػػو  الطبقيػػػة غيػػػر المتكافئػػػة : ادانػػػة طبقيػػػة 
 ثنائية حادة مف  الؿ االعمت :

خ  االولػػت )) لقػػد عرفػػت الحقيقػػة . حقيقػػة كػػوف االنتػػاف اف يكػػوف منبػػوذا  
ة خ وفاعؿ شر حينمػا يتواجػو مػ, حقػائؽ الش صػية وحقػائؽ وصان, أ يم
 العالـ (( .

ـ الجميمػة الشػاحبة يفػي الػدا ؿ بوجػوى الثانية )) اولئؾ الموجػودوف دائمػا  
المتطمعوف الت حقائؽ انفتيـ فقط خ وتةقوؿ ليـ بةنكـ أدنياء خ النكـ لـ 

 ت رجواالت الضوء خ ولـ تبيروا العالـ بعرضكـ لحقائقو (( .
بقػػت االعمػػت يتقػػدـ الػػت امػػاـ عمػػت الػػرغـ مػػف االتػػتالب الطبقػػي الػػذي وي
 ض لو . تعر  

اف لغػػػة  ضػػػير عبػػػد االميػػػر المكثفػػػة كانػػػت غيػػػر موحيػػػة خ ممػػػا  وا يػػػرا  
 . زائدة عف الحاجة تبعث الممؿ نتيجة االغراؽ في تفاصيؿ 
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و )) تػر المػاء ػػػ ال يػوؿ (( يػػ يتميز عبد الرحمف مجيد الربيعي في قصت
 بجدؿ عالقتو الحية م, الموروث خ فيو يعتمد المعادؿ الموضوعي  طا  

في التقابؿ والتوازي بيف الماضي والحاضر خ وتت ػذ ىػذه العمميػة  اتاتيا  
خ يمتػزج فييػا أليػـ  وتةمميػا   روحيػا  ومنحػت خ حينػا   واجتماعيا   مجر  نفتيا  

 ـ  صػػػػبح الشػػػػكؿ القصصػػػػي  الصػػػػة ى ػػػػالػػػػذاتي بػػػػاليـ االنتػػػػاني حتػػػػت ي
 تاس .تشكيمي باأل

والبطػػؿ التػػػةري ي )) جميػػػؿ بثينػػػة ػػػػػ الزيػػػر تػػػالـ (( أنمػػػوذج يعػػػاني حالػػػة 
زاء االلػػػـ أو اليػػػـ إاتػػػتالب انتػػػانية خ وعبػػػر ىػػػذه الحالػػػة تشػػػد البطػػػؿ : 

  االنتػػػػػػاني خ قػػػػػػوة عنيفػػػػػػة مػػػػػػف المواجيػػػػػػة واالنتمػػػػػػاء وااللتصػػػػػػاؽ بمػػػػػػرارة 
 الحقيقية .
( تقنية عالية خ حاوؿ فييا الربيعي : ربط 25) تر الماء (( )في قصة )

 ش صية جميؿ بثينة بش صية حاتـ .
الطرؼ االوؿ : لقد أحػب جميػؿ بثنيػة ابنػة عمػو خ حيػث قػاؿ فييػا أحمػت 
وأقتت شعره خ وبعد اف عرؼ أىميا ىذه العالقة زوجوىػا الػت رجػؿ دمػيـ 

 :ا عمت جميؿ المتيـ بي ال مؽ خ وكاف الرد قاتيا  
 وال مر يـو مذ ترامت بؾ النو  

 ىو  منؾ رادؼ  ال  إوال ليمة                        
 وال تحتبف الناي أتمت مودتي  
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 ىا عنؾ عاطؼ وال اف عيني رد                        
 ىكذا طالعنا التضميف الذي أورده الربيعي .

ية فػي الحػب الطرؼ الثاني : أحب حاتـ ابنة عمػو خ وكانػت تجربتػو قاتػ
 )) لقد قتموني وانتييت . وغنائي ىو اتػتغاثتي التػي قػد اتعػب منيػا يومػا  

 بد (( .وأكؼ عف ترديدىا الت األ
وحػػػاتـ أنمػػػوذج شػػػعبي مػػػف االىػػػوار خ يتغنػػػت بحبيبتػػػو خ وفػػػي غنائػػػو ألػػػـ 

كمػػػا وقتػػوة خ مثممػػػا يتػػرنـ جميػػػؿ بحبيبتػػو خ وفػػػي ترنمػػو عػػػذاب ومػػرارة . 
)) أتدري اف حكاية جميػؿ شػبيية بحكػايتي  يقؼ حاتـ في مواجية جميؿ

 .؟ (( 
أليـ التةري ي  زجتدا ؿ في تجربتيف متشابيتيف خ ويمتيويتنامت الحدث و 

باليـ االنتاني المعاصر خ وبالعكس ينمو ويتبمور الحاضر في الماضي 
خ وبالتػػالي يكتتػػب الشػػكؿ القصصػػي المعاصػػر لممػػوروث : قيمػػة جدليػػة 

 حية .
ج الربيعػي معالجػة فنيػة متقدمػة خ اعتمػدت التقطيػ, ومف  ػالؿ ذلػؾ انػتي

مكػف مػف توالترقيـ والتضػميف فػي تشػكيؿ الر يػا والموقػؼ والحػدث خ كمػا 
اتػػػػتمياـ الفكمػػػػور الشػػػػعبي واالتػػػػطوري لتػػػػكاف االىػػػػوار خ بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ 

 تقصي طقوتيـ الشعبية في الصيد .
ؿ عمػػػػت المعػػػػاد يضػػػػا  أ( يعتمػػػػد الربيعػػػػي 27وفػػػػي قصػػػػة )) ال يػػػػوؿ (( )

يتػػػرابط الحػػػدث بصػػػورة التقطيػػػ, والتػػػرقيـ والتضػػػميف ورغػػػـ الموضػػػوعي خ 
 مف  الؿ ثمانية عشر مقطعا  غير مباشرة خ ليشكؿ وحدة تقنية متماتكة 
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 يقاع مركز .إخ ومجمؿ ىذه المقاط, تنتاب ب مرقما  
      عػػػف  الطػػػرؼ االوؿ : تػػػفر  ػػػارج االشػػػياء خ ي ػػػوض فيػػػو البطػػػؿ حػػػوارا  

جات ػػػػػ ات ػػػػػ فتػػػاة تػػػمراء ػػػػػ المطعػػػـ ػػػػػ الكػػػالب ػػػػػ الػػػدر   الطػػػائر ػػػػػ التػػػاعا
التػػػيقاف ػػػػػ التػػػيارات ػػػػػ الشػػػوارع ... [ وىػػػذا الم ػػػاض عبػػػارة عػػػف معانػػػاة 
متافر فػي بمػد غيػر عربػي خ يمػر فػي ظػروؼ غيػر مةلوفػة خ كحالػة مػف 

الػت   نقطػة  حاالت الغربة واالغتراب عػف موطنػو خ ولكنػو يبقػت مشػدودا  
ارتباطو التاري ي مف  الؿ كتاب يتحدث فيو الرواي االصؿ [ المتمثمة ب

 )) تيرة الزير تالـ (( .  عف 
كتػػاب  ؼفيػػو البطػػؿ غػػاليتمم ػػت الطػػرؼ الثػػاني : تػػفر دا ػػؿ االشػػياء خ 

الزير تالـ )) عمت الغالؼ صورة فارس ي ر مف جواده االبيض وجػواره 
بعيػػد  ػػر يريػػد اف يتمقفػػو حتػػت ال تدوتػػو تػػنابؾ ال يػػؿ . وفػػي ال فػػارس 

صػػورة فػػارس ثالػػث مترجػػؿ خ يرفػػ, تػػيفو الػػت أعمػػت بينمػػا يمتػػؾ رمحػػو 
فو يبيتراه وتحت قدميو تجندؿ  صػمو خ وجيػو مغػروس فػي االرض وتػ

 ممقت جواره (( .
 ر مف الكتػاب )) عمػت ويتتمر الربيعي في اتتقراء وتشكيؿ الغالؼ اآ

بػػدو عػػرابييف يتشػػاوراف فػػي أمػػر . ويال ػػر مػػف الغػػالؼ صػػورة الوجػػو اآ
 انيما حائراف فيو (( .

 ويتحرؾ مف حوليما . بيما اضافة الت رصد المتافة الفنية لما يحيط 
الزيػػر  ) اعجػػاب الػػرواي برجولػػة فػػارس التػػيرةوفػػي بدايػػة الكتػػاب يشػػدنا 

  تره . تجد لحتنيا المموؾ .  ةأ تو فاتن "ضباع " تالـ فارس عريؽ . 
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 . ثـ تزوجيا( .ـلت مف اجميا الدماء .عشقيا االمير ىمااوت
يتتػػاءؿ القػػػاص عػػػف )) حاضػػػر (( يفتقػػػد الػػػت فػػػارس ىمػػػاـ عبػػػر مػػػاض 

 رىػػاىي القفػػايػػا تػػالـ : أيػػف صػػحرا ؾ وجػػوادؾ /  غػػابر )) أييػػا الزيػػر .
 أمامي . / مشوقة لطمعتؾ التمراء ... (( .

ويتوغػػؿ المتػػافر فػػي الكتػػاب اكثػػرخ حيػػث يمتػػزج الييػػاـ بالحػػب والغػػراـ خ 
. وثمة أشارة  فية الػت )) الحاضػر (( الػذي يعػج  عأي بيف ىماـ وضبا

 ػػ بالشباب الطائشيف والشيوخ المنحرفيف .
تػػحب االتػػود والكواتػػر يوكيػػؼ كػػاف يجػػر و خ وتتجمػػت حيػػاة الزيػػر تػػالـ 

وكيػػػؼ  خ واشػػػباليا كػػػالكالب فػػػي مقابػػػؿ حيػػػاة العػػػاىرات فػػػي ىػػػذا الػػػزمف
 يتحبوف وراءىف الكالب الكبيرة )  (

ئر ضاعت ولـ يبػؽ آثر واالنتصارات )) ولكف المآموثمة تتا الت عف ال
ادانػػػػة حػػػػادة لمظػػػػاىر الواقػػػػ, كداللػػػػة غيػػػػر التمنػػػػي . وأرتشػػػػاؼ الػػػػراح (( 

 الفاتد . 
 حػػرب البتػػوس خ وعمػػا لػػو تركػػوالض كػػؿ مػػف الػػرواي والقػػاص كمػػا يتعػػر  

اف قػػد اعػػاد أو فػػي ىػػذه الحػػرب خ لكػػال يػػار لمزيػػر تػػالـ فػػي تمػػؾ الحػػرب 
نتيػػي الػػت عػػالـ الػػدفوؼ والػػرقص والغنػػاء والقصػػؼ تػػيفو الػػت غمػػده خ وإل

والجػػواري الحتػػاف خ وبػػيف الحػػربيف )) ايػػف كػػؿ ىػػذا مػػف مػػرأ  االعنػػاؽ 
فة وايف كؿ ىذا مػف حمحمػة ال يػوؿ وصػميؿ ز والصدور النا المحزوزة ؟؟

 التيوؼ خ وأنيف الجرحت ؟ (( .
 وبعد مقتؿ الزير تالـ خ ثمػة ممحػؽ صػغير لمقػاص جػاء فيػو )) وحاولػت
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اف اربػػط الوجػػوه التػػي تحتوييػػا بالش صػػيات التػػي عاشػػت معػػؾ فصػػػوؿ 
قصتؾ فمـ أجد أية عالقة (( ومف  الؿ ذلؾ يشير القاص الػت )) حمقػة 

 الربط (( المفقودة بيف الماضي والحاضر .
يتحػػدث عػػف مظػػاىر ال مػػؿ والشػػمؿ الكامنػػة  "ضػػمير المػػتكمـ  "واذا كػػاف 

ف الػػػراوي فػػػي إالحاضػػػر خ فػػػفػػػي ىػػػذا الػػػزمف كنتيجػػػة لواقػػػ, من ػػػور فػػػي 
  المقابػػػػػؿ يتحػػػػػدث عػػػػػف رجولػػػػػة الزيػػػػػر تػػػػػالـ كقيمػػػػػة تةري يػػػػػة عريقػػػػػة فػػػػػي 

 الماضي .
د حالػػة دانػػة حػادة ضػػإوبػيف الحاضػػر والماضػي ينبثػػؽ صػػوت القػاص : ب

    نتمػػػػػػػػاء التػػػػػػػػي يعيشػػػػػػػػيا النمػػػػػػػػوذج العربػػػػػػػػي إاالنتػػػػػػػػالخ واالنفصػػػػػػػػاؿ والال
 المعاصر .

بالتقطي, والترقيـ كشػكؿ تجريبػي ف ما يجعؿ قصة )) ال يوؿ (( متميزة إ
لنقػاط معينػة مػف التػاريا قػراءة واعيػة بر ية تقنيػة متبمػورة : كونيػا تعتمػد 

ف ) التػػػاريا يمكػػػف اف ينفصػػػؿ بالتػػػيولة خ ذلػػػؾ ألبر يػػػة واقعيػػػة جديػػػدة 
ذاتيػػا فػػي أي نقطػػة مػػف نقػػاط تطػػوره خ ومػػف الممكػػف الي قصػػة اف تبػػدأ 

(  قػػػػد عناصػػػػر الجػػػػودة فييػػػػا مػػػػف أي نقطػػػػة ي تارىػػػػا المحػػػػدث دوف اف تف
(29. ) 

( نفػػس تػػةري ي 28ػػػ وفػػي قصػػة لطفيػة الػػدليمي )) الشػػيود والشػيداء (( )
طويػػػػؿ خ يجػػػػري فػػػػي عػػػػالـ مضػػػػغوط بطقػػػػوس روحيػػػػة وانتػػػػانية تػػػػارة خ 
ومشػػحوف بةفعػػاؿ تياتػػية واجتماعيػػة تػػارة ا ػػر  خ وبالتػػالي تشػػكؿ ىػػذه 

يػػػة بش وصػػػيا حمدونػػػة القصػػػة تػػػمفونية ذات ايقػػػاع شػػػعري خ كمػػػا انيػػػا 
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قد فالحشد اليائؿ مف الش صيات المتدا مة خ ورغـ واحداثيا التاري ية خ 
يػؽ معػادؿ موضػوعي تمكنت القاصة في )) الشيود والشيداء (( مف تحق

 طرفيف :  عبر
 :االوؿ : ش صيات روائية مف ا تيار القاصة نفتيا 

أحضػػروا خ  حػػدثوف عػػف منصػػة نصػػبت وشػػيودا  تتػػممت : )) وتػػمعتيـ ي
 يئة محكمة كمفت بةتتجواب شي نا (( .وى

ابف عباس : )) وثوار أحرقوا الدكاكايف خ ومشاعؿ تجتاح ليػؿ المدينػة خ 
وتضطرب وي تمج وجييا بالت اؿ : وما عتاكـ اف تفعموا أنػتـ المريػدوف 

 واالحبة ؟
ويػػرد ابػػف عبػػاس : )) مػػا يفعمػػو معػػدو مػػدينتنا ىػػذه االيػػاـ خ نػػذىب الػػت 

, تحػت قبػة الشػعراء . نتباحػث ونػر  مػا تػنفعؿ .. جام, بغػداد خ ونجتمػ
. )) 

الشؾ اف ش صيتي ) تممت وابف عباس ( امتداد ثوري وروحي لمحػالج 
 ولكف ماذا يفعالف وىما ال يمتمكاف غير فعؿ الكممة ؟

 :الثاني : ش صيات حقيقية مف التةريا 
التعػػػػػذيب واالدانػػػػػة  مػػػػػف وتجػػػػػري فػػػػػي ىػػػػػذا الطػػػػػرؼ محاكمػػػػػات وطقػػػػػوس

 والصمب .
الحػػالج : )) أعممػػوا اف اهلل أبػػاح لكػػـ دمػػي خ فػػةقتموني خ تػػ جروا واتػػترح  

. )) .. 
ض النػػاس عمػػت مػػف  ػػالؿ القاصػػة : )) كنػػت أحػػر   ويقػػوؿ الحػػالج أيضػػا  



 

089 
 قضايا القصة العراقية المعاصرة

التفكيػػر بػػةمر الػػدنيا .  مػػؽ اهلل الػػدنيا بةحتػػف تقػػويـ خ فممػػاذا اضػػطربت 
ومػػف  وا تػػؿ نظػػاـ الكػػوف ؟ مػػف ايػػف يجػػيء الشػػر ؟ ومػػا اتػػباب الظمػػـ ؟

 تمب الحرية مف أىؿ االرض ؟
 ابف تريج : )) ىذا احتاس صوفي (( .

 ابو عمر : )) بؿ افتاد مقصود (( .
 ابف تريج : )) ما ىكذا تفتر أقواؿ الشيا (( .

 ابو عمر )) اتداف, عف ىذا المفتد (( ؟
ابف تريج : )) بؿ احفظ لمشرع ميابتو خ ولذا فةني اتتعفي مف مجمتكـ 

 ))  . 
طقوس التشيير والتعذيب بجتد الحػالج خ ابتػداء مػف قطػ, يديػو وتتتمر 

 احراؽ جتده ؟ حتت رأتو خ وا يرا  
الحػػدث )) بتعجػؿ مػذعور وحػذر خ انػػدس يتنػامت وبػيف ىػذيف الطػرفيف : 

االنصػػػػار بػػػػػيف جميػػػػور ممتػػػػػاث وبػػػػرز المحرضػػػػػوف خ وانفمتػػػػت أصػػػػػوات 
بت خ أاتػػػتغاثة  فيػػػة خ أعقبػػػت قرقعػػػة التػػػياط خ تيػػػدلت الػػػر وس ثػػػـ اشػػػر 

تػػي خ ويبتػػـ وأتػػبمت االجفػػاف خ ثػػـ انفتحػػت عمػػت وجيػػو يصػػمي لمقػػدر اآ
لاللـ العاتي خ شػمؿ الحػزف بةجنحتػو كػؿ بيػت وجػدار وحجػارة خ ولػـ تعػد 

 ثمة ومضة عدؿ تشي ببعض امؿ (( .
وتػػممت ػػػػ المػػرأة : تكتتػػب ىنػػا ر يػػة ثوريػػة ) تةري يػػة ػػػػ معاصػػرة ( حيػػث 

الفعمي )) اف تحارب بالكممة لعػؿ الكارثػة  لوجودىا ينبثؽ صوتيا ػػ تةكيدا  
       الكممػػػػػػة التػػػػػػي تعنػػػػػػي   صػػػػػػوت الحػػػػػػؽ .. صػػػػػػوت العدالػػػػػػة [ :  (( تتمغػػػػػػ
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 )) فيواجييا الرعب المتفوح واالتتيزاء المفضوح و .. (( .
الصػػػورة الممتػػػو ة لممػػػرأة فػػػي  تمامػػػا   يىػػػذا الصػػػوت المنفػػػرد لتػػػممت يمغػػػ

ف صػر تيا أجتػاد النػاس الماضي : )) تصرخ فػي عمػؽ الميػداف . تطعػ
 خ تنفمت بصر تيا مف ممكوت الحزف الت مممكة القتؿ (( .

قبضة الناس الميووتيف خ يةتي الصوت : الفتػت القػادـ في وبعد أف تق, 
مف أعماؽ الصحراء خ كرد فعؿ لواق, متعور بػالقير واالتػتالب )) قفػوا 

)) أغثنػػي .. ارفعػوا عنيػػا قػػذارة ىػػذيف االيػدي (( وتتػػردد اصػػدء الصػػر ة 
 .. أغثتني .. أغثتني (( .

 ػػ لمف ينتمي ىذا الصوت : الفتت .. الفارس .. المنقذ ؟
 ػػ الشؾ انو صوت الحؽ المتمثؿ بالتيؼ القاط, بالعدؿ .

 تي .. (( وحيف ي تؿ الواق, يةتييا الصوت )) أنتظري زمني اآ
ا مػػف شػػاؼ والبشػػارة تتػػبؿ المػػرأة جفنييػػا خ وىنػػا ماتػػت لتحيػػتولحظػػة االك

 جديد خ ويشير الموت ىنا الت البعث والوالدة .
غيػػر  امػػرا  ألف  ال  إامػػا ابػػف عبػػاس فيتتػػاءؿ بقمػػؽ : )) تػػممت ال ت تفػػي 
و تيػػػرب خ كانػػػت أعػػػادي قػػػد حػػػدث خ تػػػممت لػػػـ تغػػػرؽ خ ولػػػـ ت طػػػؼ خ 

مػػف حػػب ال يتتػػ, لػػو الجتػػد  المحػػدود ... (( وصػػرخ بػػةلـ  تحمػػؿ فيضػػا  
قط الصػػوت دا ػػؿ روحػػو فػػةجيش فػػي انتػػاني .. صػػرخ .. ولكػػف )) تتػػا

متػػزج ابكػاء مػر خ وتيػػاو  جتػده الميجػور عمػػت وحػؿ الشػاطيء ... (( و 
عذابو وحنينو خ بؿ تمتػزج روحػو اليائمػة المعذبػة فػي مػوت   ابػف عطػاء 

 .. وعذاب الحالج .. وعذاب تممت [ . 
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ال يعرفػػو النػػاس  ذ )) رأوا رجػػال  إوثمػػة ايحػػاء روحػػي فػػي عمميػػة البعػػث خ 
ذا صوت يحمؿ فيػو الػريح خ أتػت  الوجو خ ت ي  القتمات خ رجال  بدوي 

نحػػو الجثػػة أنيضػػيا .. ثػػـ مضػػت وا تفػػت الجثػػة ) المػػرأة ( .. التػػي قػػد 
 تكوف ىي ثـ عادت .. (( .

        شػػػػؾ الػػػػت ذلػػػػؾ الفتػػػػت : القػػػػادـ مػػػػف الصػػػػحراء وىػػػػذا االيحػػػػاء يشػػػػير بال
 (( . )) الفتت الذي بعث الحياة في جتد المرأة المتتباح

 ػر كمماتػو التػي تقػوؿ : )) وفػي غػد  أما ابف عباس فقد كتب لو أحبا ه 
تتػػفر تػػافرة المكتػػـو خ وتبػػرز م بئػػات الصػػدور ومػػا قتمػػوه خ ومػػا صػػمبوه 

 ولكنو شبو ليـ والتالـ (( .
تكتتب ىذه الش صيات الروائية ) تممت .. ابػف عبػاس .. الفتػت  وا يرا  

لمعاصر خ كمػا تكتتػب تمػؾ الش صػيات ( ر ية جدلية ػػ تةري ية لمواق, ا
الحقيقيػػػػة ) الحػػػػالج .. ابػػػػف عطػػػػاء .. الشػػػػبمي ( ر يػػػػة فمتػػػػفية لمتػػػػاريا 

 الماضي .
وظيػػػؼ القصصػػػي لمتػػػراث خ تشػػػكؿ متػػػةلة الت عمميػػػة اف ال تػػػاـ وفػػػي ●

مقػػاييس متػػتوعب لصػػعبة ومعقػػدة خ ذلػػؾ النيػػا بحاجػػة الػػت وعػػي جػػدلي 
 واحكاـ التشكيؿ القصصي لمتراث .

شكاؿ القصصية التي تعرضنا ليا فػي ىػذا المجػاؿ خ فيػي تكشػؼ اما اال
 عف مقدرة فنية وفكرية جادة في التعامؿ م, المػوروث خ كمػا أنيػا عموما  

 .تكشؼ عف ر   قصصية مثيرة لجدؿ األشكاؿ 
                                                   2879  
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 إحاالت
يتػي / مجمػة افػاؽ عربيػة /العػدد اطروحات حوؿ التػراث / طػرد الكب (2)
 . 62/ ص  2877/ شباط /  5
القصػػػػة العراقيػػػػة بػػػػيف المعاصػػػػرة والمػػػػوروث الحضػػػػاري / لمكاتػػػػب /  (1)

خ  31/ ص  2877مجمة الطميعػة االدبيػة / العػدد التػادس / حزيػراف / 
33 . 
ي / أمقدمػػػة منيجيػػػة لفيػػػـ االتػػػطورة / د .  ميػػػؿ احمػػػد / مجمػػػة الػػػر  (3)

 . 61 63/ ص   2871تموز واب /  6خ  1العدداف 
البطؿ االتطوري والممحمي / د . عادؿ جاتـ البياتي / مجمة افاؽ  (1)

 . 76/ ايار / ص  8عربية / العدد 
عبػػػر مػػػوروث تػػػةر ي / لمكاتػػػب /  دالمنفػػػي يػػػا حبيبتػػػي : نمػػػط جديػػػ (6)

  . 2875ػ /26ػ /17 في  168جريدة العراؽ / العدد 
البطػػؿ بػػيف االحبػػاط والتجػػاوز / لمكاتػػب / تحػوالت حكمػػة الشػػامي /  (5)

 . 2877/  7/  13 في  136جريدة العراؽ / العدد 
/ ص  2877حزيػػػراف / /  26 فػػػي 165مجمػػػة الػػػؼ بػػػاء / العػػػدد  (7)

65 . 
مضموف االتطورة في الفكر العربي / د .  ميؿ احمػد  ميػؿ / ص  (9)

 . 32خ  36
  92اد / ص البطؿ في االدب واالتاطير / شكري محمد عي (8)
 . 31/ ص  2875ايار  15/  162مجمة الؼ باء / العدد  (26)
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 القصة والحرب
 زيران وحرب تشرين في القصة العراقية (هزيمة ح ) أثر

 
 
 
 مقدمة   
 ذذ القصة قبل وبعد حزيران  1
 
مػػػا كػػػانوا محكػػػوميف بمتػػػارات ممتويػػػة  ف ابطػػػاؿ القصػػػة العراقيػػػة غالبػػػا  إ

عنػػػد طريػػػؽ متػػػدود بركػػػاـ  ومعقػػػدة خ ويتوحػػػدوف فػػػي أنيػػػـ ينتيػػػوف دائمػػػا  
    ال ػػػػوؼ والقمػػػػؽ والضػػػػياع خ وىػػػػـ بػػػػذلؾ ش صػػػػيات قمقػػػػة ال تمتمػػػػؾ ر 

واضػػحة خ بمعنػػت اف القػػاص العراقػػي كػػاف يعػػاني مػػف ازدواجيػػة مبيمػػة خ 
واحباطاتو  يباتو النفتية بفعؿ ويمجة الت ممارتة طقوس نرجتية غريبة 

 ػػػارج حػػػدود وجػػػوده  ف يكػػػوف مقػػػذوفا  أخ ليػػػذا مػػػف البػػػدييي االجتماعيػػػة 
م تمفػػة مػػف المعايشػػة العدميػػة والغيبيػػة  ف يمػػارس أشػػكاال  أاالجتمػػاعي خ و 

خ باعتبػػار ىػػذه  خ ومواجيػػة الواقػػ, ثانيػػا   دوف أف يفكػػر بمواجيػػة نفتػػو أوال  
 ( .2المواجية احد  أىـ مقومات البطولة القصصية المطموبة )

ومػػا يجعػػؿ ادانػػػة أولئػػؾ االبطػػػاؿ غيػػر موضػػػوعية ػػػػ كػػػونيـ يمثمػػوف فتػػػرة 
( خ فيػػػـ نتػػػاج  2857ػػػػػ  2869عصػػػيبة مػػػف تػػػاريا العػػػراؽ التياتػػػي ) 
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التياتػػػػػية االضػػػػػطراب الحاصػػػػػؿ فػػػػي البنػػػػػت محكومػػػػة بة مرحمػػػػة تياتػػػػػي
 االجتماعية واالقتصادية .و 

ر مػػػػف كمػػػػا أف بعػػػػض القصاصػػػػيف  أتػػػػار المػػػػ ثرات الكافكويػػػػة لػػػػـ يتحػػػػر 
والكامويػػػة والتػػػارترية التػػػي أفرزتيػػػا اتػػػقاطات النظػػػاـ الرأتػػػمالي خ وليػػػذا 

 خ لػـ ت ػرجعبارة عف نتا متتعارة ذات وجػوه غيػر واقعيػة كاف أبطاليـ 
خ رغـ أنيػـ يعيشػوف واقعيػـ خ وكػانوا يفكػروف  واالغتراب الغربة مف دائرة 

 مػ,والققير بطرؽ واتاليب غريبة خ وليـ دوافػ, مػدمرة نتيجػة شػعورىـ بػال
واالتتالب خ فةبطاؿ عبد الرحمف مجيد الربيعي فػي ) التػيؼ والتػفينة ػػػ 

ينتػػحبوف وجػػوه مػػف رحمػػة التعػػب ػػػػ المواتػػـ اال ػػر  ػػػػ عيػػوف فػػي الحمػػـ ( 
الػػت ذواتيػػـ فػػي محاولػػة يائتػػة لمبحػػث عػػف م ػػرج جديػػد ل الصػػيـ  دائمػػا  

التياتػػػػي خ وأبطػػػػاؿ جميػػػػؿ القيتػػػػي فػػػػي ) صػػػػييؿ المػػػػارة حػػػػوؿ العػػػػالـ ( 
اف يصػػػػنعوا ليػػػػـ  وفوبعػػػػض قصػػػػص ) زلي ػػػػا .. البعػػػػد يقتػػػػرب ( يحػػػػاول

بالمجابيػػة الطوباويػػة خ وكػػذلؾ أبطػػاؿ أحمػػد  مػػؼ  مشػػحونا   فنتازيػػا   عالمػػا  
نزىػػػة فػػػي شػػػوارع ميجػػػورة ( وبعػػػض قصػػػص ) منػػػزؿ العػػػرائس ( فػػػي ) 

تػػػدفعيـ فانتازيػػػا الشػػػعور الػػػت البحػػػث عػػػف عػػػالـ ال معقػػػوؿ كبػػػديؿ لواقػػػ, 
 ( .1باالتاس )مةزـو 

نعػػػداـ الذا كػػػاف واقػػػ, مػػػا قبػػػؿ اليزيمػػػة يكشػػػؼ عػػػف  ػػػواء ايػػػديولوجي ا  و 
ف واقػ, مػا بعػد اليزيمػة يكشػؼ عػف قػوة إالوعي القصصي ػػ التياتي خ ف

 داـ جديدة لمقاص بدوره االجتماعي .اصط
خ لدرجػػة والواقػػ, القػػاص ىزيمػػة حزيػػراف عػػف بػػوف شاتػػ, بػػيف كشػػفت لقػػد 



 

095 
 قضايا القصة العراقية المعاصرة

خ ورغػـ اشػكاليات نحو وعي جديد في المراجعة والنقد الذاتي  دفعتو فجةة
عواممػػػو القصصػػػية خ فقػػػد  تغم ػػػؼالتعتػػػيـ والترميػػػز والتغريػػػب التػػػي بقيػػػت 

ردود فعػػػؿ نتيجػػػة ب ب يبػػػة مريػػػرة انػػػو أصػػػي ال  إخ حػػػاوؿ أف يواجػػػو نفتػػػو 
مػرغميف باتجػاه مشػاكمة ممػا جعػؿ أبطالػو يتحركػوف اليزيمة فػي دا مػو خ 

 .خ واالتتتالـ لمتاقو القيري الواق, 
منكتػػػػريف و ػػػػائبيف  لقػػػػد  مػػػػؽ التػػػػةثير المركػػػػزي ليزيمػػػػة حزيػػػػراف أبطػػػػاال  

وميػػػػزوزيف ال يقػػػػووف عمػػػػت مجابيػػػػة ريػػػػاح الت ػػػػاذؿ والتواطػػػػ  واالتػػػػتالـ 
الكػوابيس  يػ, ذواتيػـ بالنػدب الػذاتي واجتػرارليذا انتحبوا الػت تقر خ , لمواق

 التوداوية القاتمة .
مشوشػػػيف  ف غيػػػاب الصػػػفاء الػػػذىني والنفتػػػي لمقصاصػػػيف أوجػػػد أبطػػػاال  إ

ر يػػػة  جديػػدا لبمػػػورة بغبػػار اليزيمػػػة خ دوف أف يت ػػػذوا مػػف اليزيمػػػة موقعػػػا  
نفتػػيا فتحػػت أمػػاميـ  خ فػػي حػػيف اف اليزيمػػةجديػػدة لمػػذات والواقػػ, والعػػالـ

انيػـ لجػةوا الػت موضػوعات  ال  إموضوعات تياتية واجتماعية م تمفػة خ 
 ال يبة والتداعي والتقوط .

بواق, اليزيمة رغـ ىزيمتو  أمػاـ حركػة  وكاف القاص العراقي أشد ارتباطا  
الواقػػػ, خ النػػػػو انتقػػػػؿ مػػػف موقػػػػ, االزدواجيػػػػة الػػػت موقػػػػ, المواجيػػػػة القمقػػػػة 

ف لػػػـ ا  و  ؛لمتمثمػػػة بمعطيػػػات مجتمػػػ, مػػػا بعػػػد االنفجػػػارالشػػػكاالت الواقػػػ, ا
 يتجاوز انكتاره الحزيراني . فيتتط, أ

دت لنػػػػا صػػػػورة : أف القصػػػػة الحزيرانيػػػػة خ فػػػػي العػػػػراؽ جت ػػػػويمكػػػػف القػػػػوؿ
خ  واقتصػاديا   واجتماعيػا   مشوىة لمواقػ, خ صػورة االنتػاف المشػموؿ تياتػيا  
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جػػػاوز ال يبػػػة وبالتػػػالي الػػػذي فشػػػؿ فػػػي أف يواجػػػو نفتػػػو عمػػػت متػػػتو  ت
 واالنكتار والتقوق, .

 ذذ القصة قبل وبعد حرب تشرين  2
؛ بػػػدأت مرحمػػػة  2859ثػػػورة عػػػاـ مػػػف  ػػػالؿ التحػػػوؿ الػػػذي حػػػدث بعػػػد 

خ  عمت صعيد الموقؼ الفكري  صوصا  جديدة في تطور القصة العراقية 
خ لمتحػوؿ الػذي جمػب التغييػػر االتػتجابة ) القصصػية ػػػ الفكريػػة ( وبػداف, 

ة التحتانيػػة لمقػػاص تنمػػو وتتشػػكؿ بػػوعي جديػػد خ حتػػػت أدرؾ كانػػت البنيػػ
انيػػا اتػػتجابة ثوريػػة متناميػػة بحكػػـ تنػػامي المػػد الثػػوري بعػػد اليزيمػػة عمػػت 

 متتو  جدؿ الصراع االجتماعي في البنت الطبقية والتياتية .
عػػػػػف  ت تمػػػػػؼ تمامػػػػػا   2859ومػػػػػا يجعػػػػػؿ االتػػػػػتجابة الثوريػػػػػة بعػػػػػد ثػػػػػورة 

ػػ ىو انيػا اتػتجابة واعيػة ومتصػاعدة  2869 االتتجابة الثورية بعد ثورة
اتتطاع القاص ) رغـ ترتػبات ال ػوؼ وبذا لـ تتعرض الت االنتكاتة خ 

خ بػوعي فكػري متقػدـوالقمؽ واالحباط ( أف يدرؾ موقعو الجديد مف الثػورة 
فالقاص تعد البزاز رغـ اف أبطالو مشػمولوف خ اال انػو تحػدث فػي مقدمػة 

انػػػة در فيػػػو عػػػف اات (( بػػػوعي فكػػػري عب ػػػمجموعتػػػو القصصػػػية )) اليجػػػر 
ضػػية التجػػاوز ابطالػػو الػػذيف يمثمػػوف ظػػروؼ ماقبػػؿ الثػػورة خ واشػػار الػػت ق

 ( .3)التياتي بعد الثورة 
خ وال ػػػروج بتناقضػػػات الواقػػػ, العربػػػي لمقػػػاص ولكػػػف رغػػػـ الػػػوعي الجديػػػد 

 كانت التقنيات الفنية مت مفة . دبر ية جديدة لمذات والواق, والعالـ خ فق
ؾ فاالتجػػاه الجديػػد الػػذي تميػػز فػػي متػػار القصػػة العراقيػػة ازاء حػػرب لػػذل
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تشريف ىو تقديـ صورة مشرقة لمواق, ػػ صورة المواجية وتجاوز االنكتار 
 الحزيراني خ ومف ثـ ايقاؼ حالة التداعي والتقوط التياتي .

" تحريكيػػة " بقػػدر مػػا كانػػت " تحريريػػة " ومػػ, أف حػػرب تشػػريف لػػـ تكػػف 
كتيػػػؾ العتػػػكري خ فقػػػد كشػػػفت فػػػي أعمػػػؽ داللتيػػػا عػػػف عمػػػت متػػػتو  الت

يويػػة امكانيػػة جديػػدة لممقاتػػؿ العربػػي عمػػت مجابيػػة العػػدو بقػػدرة تعبويػػة وبن
 عتكرية ( .  - تيكمو متبمورة بعوامؿ )

بعػػد أف فقػػد خ لمقػػاص العراقػػي  تعويضػػيا   ورغػػـ اف تشػػريف لػػـ يكػػف موقعػػا  
فػاء الػذاتي خ و اصػة فإنػو يشػكؿ بدايػة تجػاوز االنكموقعو فػي حزيػراف خ 

فػػي  ةالقػػاص اف الحػػرب ىػػي فػػي جوىرىػػا قضػػية ايديولوحيػػبعػػد أف أدرؾ 
 . الصراع العربي االترائيمي

ضوا الت ومف ىنا فقد تجاوز القاص اولئؾ االبطاؿ الميزوزيف الذيف تعر  
حػػػاالت االنكتػػػػار الحزيرانػػػػي خ وتم ضػػػػت القصػػػة عػػػػف احػػػػداث أفػػػػرزت 

رة فائقػػػة عمػػػت المواجيػػػة خ ويرتبطػػػوف غيػػػر قمقػػػيف خ يمتمكػػػوف قػػػدأبطػػػاال   
بقضية اتاتية في الحرب خ ىذه القضية تمر مف  الؿ مواجية أنفتػيـ 

 .ومف موقؼ انتمائي لمواق, نفتو  خ خ ومواجية الواق, ثانيا   اوال  
اف ىمػػـو ابطػػاؿ القصػػة العراقيػػة ازاء حػػرب تشػػريف تتوحػػد فػػي انيػػا تعبػػر 

دواف, بػػذ تتجتػػد إنػػي خ وىػػي أمنيػػات كانػػت محكومػػة بالكبػػت الحزيراعػػف 
الالوعػػػػػػي  منطقػػػػػػةتػػػػػػدور فػػػػػػي ردود افعػػػػػػاؿ دا ميػػػػػػة و نفتػػػػػػية واجتماعيػػػػػػة 

خ فؤلنيا ت كد عمت أنيـ ) أي االبطاؿ ( يمثموف الفرد العراقي المجتمعي 
  صوصيتو ) التيكمو ػػ اجتماعية ( البتيطة .ب
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 ذذ المعادل الموضوعي في قصص الحرب  3
 

ظػاىرة وىػي الموضػوعي خ المعػادؿ اىرة لقد تميزت قصػص الحػرب ػػػ بظػ
تطور تقنيات القصة العراقية خ بحيث تمجػة ) قصػص  في تشكؿ اتتثناءا  

قائمػػػة عمػػػت الحػػػرب ( فػػػي تشػػػكيؿ ) أجػػػواء الحػػػرب ( الػػػت  طػػػوط تقنيػػػة 
التوازي خ كةف يكوف البطؿ الجماعي في مقابؿ البطػؿ الفػردي  التقابؿ أو

تمػػاء فػػي مقابػػؿ الضػػياع خ والحيػػاة خ والتجػػاوز فػػي مقابػػؿ االحبػػاط خ واالن
أحػداث الحػرب فػي رد فعػؿ فعؿ في مقابؿ الموت خ أي بمعنت ػػ اف لكؿ 

فخ يحػػدثيف متنػػاميلر يػػة موقفيػػة فييػػا  تتتشػػكؿمػػف  ػػالؿ معالجػػة فنيػػة خ 
وبالتالي فالبنية القصصية تصبح ىنا عممية ربط بيف صورتيف متقابمتيف 

حد ينتيي عند حالة توىج محكومة متوازيتيف تتيراف باتجاه منطقي وا وأ
 . بمحظة التنوير الحدثي دائما  

تتحقػؽ اف قصة ) المعادؿ الموضػوعي ( ذات ميػارة فنيػة غيػر عاديػة خ 
وفػػؽ معالجػػة فنيػػة  اصػػة خ فتػػارة تكػػوف فييػػا االحػػداث متدا مػػة خ عمػػت 

وتػػػػارة تكػػػػوف فييػػػػا االحػػػػداث متقابمػػػػة خ ولكنيػػػػا فػػػػي كػػػػال الحػػػػالتيف تضػػػػ, 
ة فػػػي وتػػػط تعبيػػػري ذي عالقػػػة ) فكريػػػة ػػػػػ جماليػػػة ( القضػػػية القصصػػػي

 متوترة باتتمرار حتت النياية .
ؿ أجػػػػواء يالمعػػػػادؿ الموضػػػػوعي فػػػػي تشػػػػكتنػػػػتيج لػػػػذلؾ فالقصػػػػص التػػػػي 
بػػػوعي قصصػػي متػػبؽ خ ىػػذا الػػػوعي مشػػروطة الحػػرب تتطمػػب معالجػػة 
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الكيفيػػة فػػي تحقيػػؽ نوعيػػة المعػػادؿ  أو ينتػػحب بالضػػرورة عمػػت الطريقػػة
مػػػة معػػػادؿ مػػػف ال ػػػارج الػػػت الػػػدا ؿ خ ومػػػف الػػػدا ؿ الػػػت المطمػػػوب خ فث

أف تكػػوف إمػػا ال ػػارج يتشػػكؿ مػػف ر يػػة وموقػػؼ خ وىػػذه الر يػػة الموقفيػػة 
متطابقػػة أو متعادلػػة خ كػػةف يكػػوف الواقػػ, فػػي مقابػػؿ الحمػػـ خ والغيػػاب فػػي 

ىػػذه المتػػارات متقابمػػة عمػػت الػػدواـ خ تكػػوف مقابػػؿ الحضػػور خ وىكػػذا ... 
 ثيػػةاه الوصػػوؿ الػػت النقطػػة المعمومػػة أو البػػ رة الحدوتتػػير متالزمػػة باتجػػ

 المشروطة بتنمية وتعميؽ الفعؿ القصصي .
 
  نفسه القاص أزمة..  الحزيراني البطل أزمة ●
 

درؾ القاص العراقي بعمؽ : ذلػؾ ال ػراب أمنذ الصدمة االولت لميزيمة ػػ 
د نفتػػو فوجػػخ ظمػػو  قػػد  ر الػػذي اجتاحػػو فجػػةة مثػػؿ أي فػػرد ف  النفتػػي المػػدم  

 فيما بعد ازاء االمر الواق, .. االمر الراىف .
فت الواق, لقد اندف, القاص باتجاه فيـ واتتيعاب االجواء ال انقة التي غم  

انو تػنفس ىػواء اليزيمػة  ال  إخ  يتنفس ىواء نقيا  وقد حاوؿ أف مف حولو خ 
: رائحػػػة البػػػارود تصػػػورات محتوتػػػة ومت يمػػػةواالنكتػػػار واالحبػػػاط عبػػػر 

خ وقػد مػرت ضػمف  والجروح الغائرة خ و ... الداكنة خ طعـ الدـ التحبو 
 كوابيس مشحونة بال وؼ والقمؽ واالرتداد .

وكانت أزمة البطؿ تنتحب بشكؿ أو بآ ر مف أزمة القاص ذاتو خ عبػر 
خ تمػػػؾ المعانػػػاة التػػػي كانػػػت واالنكتػػػارات تمتػػػمة مػػػف العػػػذابات واليمػػػـو 
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 االنكتار . ـ  عف ثقؿ اليزيمة وى  س يتشده الت أف يبوح بيا بغية التنف
د فػػي قصػػة أحمػػد  مػػؼ ))  ػػوذة لرجػػؿ وأبػػرز نمػػوذج ليػػذه االزمػػة تجت ػػ

وض, بطمػو فػي طػرفيف متػةرجحيف )) ىػاىوذا حيث ( 1نصؼ ميت (( )
عػػػادؿ م. تػػػاؽ فػػػي الحػػػرب وا ػػػر  فػػػي الغرفػػػة (( كفػػػي الحاضػػػر أيضػػػا  

 الحياة والموت . موضوعي بيف الحرب والالحرب خ بيف
 ية أحمد  مؼ رغـ انيا اتقنت فف تكثيؼ ومعالجة اشػكالية الػدمار اف ر 

النفتػػػي واالجتمػػػاعي ليزيمػػػة حزيػػػراف خ فيػػػي لػػػـ تػػػت مص مػػػف التشػػػويش 
والغبػػػار والتعتػػػيـ الػػػذي  مفتػػػو الحػػػرب فػػػي ذىػػػف البطػػػؿ .. ذىػػػف القػػػاص 

ردود أفعػاؿ متدا مػة نفتو خ وليذا جػاءت مشػحونة بتمتػمة متالحقػة مػف 
 واق, .ر ية والاللالمبيمة حد اغامضة 

ف تػػػػػداعيات الجنػػػػػدي الػػػػػذي شػػػػػوىتو الحػػػػػرب تنمػػػػػو وتتصػػػػػاعد باتػػػػػموب إ
تيكولوجي مركز لحالتو المشػوىة مػف الػدا ؿ وال ػارج خ ىػذا الفػرد الػذي 

ثقيؿ يتمطػت مػف  ب انتو قو  التتمط والقير واالتتالب يرتبط بزمف بط
 حولو :

اقص بػبطء يتػر  بندوؿ تاعة حائطية )) تيتػز ك ػيط ىزيػؿ مثػؿ مشػنقة خ
 (( . نحو جية الشماؿ وبالعكس

أشبو بػدنيا وكةنيا أمامو تمثمت ويرتبط أيضا بحالة حرب غير متكافئة خ 
 ب)) تحولػػت بػػيف أصػػاب, القنابػػؿ والقاذفػػات الػػت امػػرأة ت مػػت عػػف كػػؿ شػػ

بتػػبب الجػػزع الػػذي تػػقطت فيػػو (( ذلػػؾ الجػػزع  المتمثػػؿ بػػزمف االنتظػػار 
 واليةس والقنوط .
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ذا يصرخ ىاىو مرأة ميووتة )) تقذؼ ثيابيا في اليواء . إ.. تمؾ الحرب 
بحدة أشبو بعويؿ متتغيث :ػ انػؾ تتعػريف . أنػت طػالؽ . طػالؽ . طػالؽ 

 (( وىكذا يطمؽ البطؿ .. القاص : المرأة .. الحرب   
انػو لػـ يعػد  بعػد أف شػوىتو الحػرب خ مػدركا   منكتػرا  بطؿ الحػرب لقد عاد 
زوجتػػو الصػػغيرة نتيجػػة حػػرب غيػػر متكافئػػة خ لقػػد فقػػد  بلكػػؿ شػػ صػػالحا  

 االطراؼ .
نػػي ف التنػػاقض الػػذي تعمػػؽ فػػي ذاتيػػة البطػػؿ بعػػد ال يبػػة المريػػرة التػػي م  إ

بيػػػا يكشػػػؼ عػػػف جممػػػة مػػػف المفارقػػػات والتناقضػػػات بػػػيف االفعػػػاؿ وردود 
 االفعاؿ الدا مية وال ارجية عبر تداعيات نفتية واجتماعية متدا مة :

/ وتريػدني أف أبقػت  عمري / وكنت عارية تماما  )) اني في العشريف مف 
 / انػي ال أطيػؽ ذلػؾ ابػدا  جؿ مػدفعيمعؾ زوجة / وركضت وراءؾ بقوة ر 

 طالؽ (( . / وصحت بؾ أنت خ طالؽ خ طالؽ خ
 ػػػػر ىكػػػػذا نجػػػػد بطػػػػؿ القػػػػاص : نصػػػػفو مػػػػات فػػػػي الحػػػػرب خ ونصػػػػفو اآ

مشػػػموؿ فػػػي التػػػمـ خ وىػػػذه الحالػػػة رغػػػـ أنيػػػا غريبػػػة مػػػف حيػػػث عنصػػػر 
غتراب الشديد عف الواق, خ فيػي تعبػر فػي جوىرىػا عػف حالػة التػداعي اال

 النفتي العنيؼ لمجندي الذي فقد رأتو عمت  ط المواجية .
وبالتالي فالبطؿ يقـو بالغاء الزمف الذي يتمطت في ذىنو خ زمف الفجيعة 
وال يانػػػة والتنكيػػػؿ فػػػي محاولػػػة لمبحػػػث عػػػف صػػػيغة مػػػف صػػػي  ال ػػػالص 

 :االنتاني 
ثير كػػابوس رىيػب (( كانػت )) أصػػابعو تتجمػ, حولػو مقػػبض )) تحػت تػة
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. نحو التاعة الجدارية . تتضاعؼ ال طوات (( ػػ  يرفعو قميال   المتدس.
)) بينما تطمؽ فوىة المتػدس اطالقاتيػا الػثالث (( ػػػ )) وييػدأ كػؿ شػيء 
مف حولو . بينما يتوقؼ بنػدوؿ التػاعة مػف تةرجحػو المتػتمر فػي الػرأس 

. )) 
ال مفيػػػػة و ة عػػػػف ال طػػػػوط االماميػػػػة يػػػػمػػػػد  مػػػػؼ ليتػػػػت واقعاف قصػػػػة أح

خ ذلؾ النيا ىشػمت الػزمف الػواقعي بالغػاء حػالتي ياواحداثالجواء الحرب 
البطػػػػؿ فكػػػػرة مطمقػػػػة عػػػػف ال ػػػػالص  تالحػػػػرب والتػػػػمـ خ ومػػػػف ثػػػػـ اعطػػػػ

 بط بالواق, عمت االطالؽ .تالميتافيزيقي خ والذي ال ير 
ة وال طػػورة خ ىػػي اف ال مػػؿ لقػػد أغفػػؿ القػػاص ػػػػ متػػةلة فػػي غايػػة االىميػػ

( ) الػػرأسمصػػدره الػػذي حػػدث فػػي حزيػػراف لػػيس مصػػدره الجنػػدي خ انمػػا 
تػػػاحة الحػػػرب خ والػػػت ىػػػذه الحالػػػة اليزيمػػػة فػػػي الػػػذي قػػػاد الجنػػػدي الػػػت 

نزىػػة قصػػيرة عمػػت شػػوطيء البحػػر مجػػرد  -الحػػرب  المشػػوىة بحجػػة اف
 المتوتط .

المشػػوىة عمػػت رتو بصػػو يرانػػي ـ لنػػا الجنػػدي الحز ذا كػػاف أحمػػد  مػػؼ قػػد  ا  و 
تشػػير الػػت أنيػػا صػػورة  ف الواقعيػػة االشػػد وضػػوحا  إخ  فػػ تػػبيؿ االفتػػراض

الطبقية والتياتية  نذاؾ عمت الرغـ مف التجريػد  هه بكامؿ أبعادواق, مشو  
ف انكتار الجندي العربي فػي ىزيمػة حزيػراف ليتػت إالقصصي خ وليذا ف

   حػػرب حضػػارية ف حربنػػا مػػ, العػػدو ىػػي و ذاتيػػة خ ذلػػؾ ألأقضػػية فرديػػة 
 .باالتاس ( مصيرية  –وجودية  )

محمػد عبػد المجيػد  تالزمف مف حقيقتو التاري يػة خ ألغػالقاص د وكما جر  
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زىػػة الطػػائر بكامميػػا فػػي قصػػتو )) ن يضػػا  أتمػػؾ الحقيقػػة التةري يػػة لمػػزمف 
 .( 6)الصباحي واليزيمة ((

عػػف بطمػػو الػػذي عػػاد مػػف الحػػرب خ ووجػػد نفتػػو فػػي حالػػة ص يقػػوؿ القػػا
 عػائـ خ  فيػؼ جػدا   يءنو عبر الػزمف خ كشػةفراغ قاس : )) كاف يحس ب

. )) 
 وىنا نتتاءؿ :

في تمتمة العمؿ  ػػ ىؿ تمثؿ ىزيمة االنتاف العربي في حزيراف ػػ انقطاعا  
 والمعموالت في تياؽ تطور قوانيف حركة التاريا؟

ف ) أتػميا اليزيمػة ( تػقطت مػزمنيػة ف ثمػة حمقػة ةػػ لماذا ير  القػاص بػ
ال يتجػػػػػزأ مػػػػػف المفػػػػػردات الحيػػػػػة  حمقػػػػػات التػػػػػاريا ؟ أليتػػػػػت ىػػػػػي جػػػػػزءا  

 )الممموتة والمحتوتة ( مف حركة التاريا ؟
كيػؼ يقػاس الػزمف المفقػود يومػذاؾ يبدو لي أف القػاص العراقػي لػـ يػدرؾ 

مػػا ىػػو  خ ولػػـ يػػدرؾ أيضػػا   وضػػياع االنتػػاف الحزيػػراف  صوصػػا   عمومػػا  
يزيمػة حزيػراف فػي تػياؽ لالػدقيؽ  ونتبي في الػزمف االتػتقرابي أومطمؽ 

 ؿ الصراع التاري ي .دج
لغػت فييػا الػزمف بػالمرة خ حيػث أونعود الت قصة محمد عبد المجيد التي 

 عف بطمو : يقوؿ أيضا  
فػػػي بركػػػة مػػػف االلػػػـ الوحشػػػي وىػػػو يحػػػس بثقػػػؿ اليػػػواء  )) كػػػاف غائصػػػا  

مػاتوا ال شف في رئتيو .. يثقؿ حقيبتو التوداء خ وىي مميئة بعناويف مف 
في الحرب خ وبقايا مالبتػيـ البتػيطة خ وبطاقػات االصػدقاء الجرحػت .. 
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ف .. وجوه الجنود المشبعة بحزف غامض وروائح اجتػادىـ انو يتذكر اآ
 الممزوجة بالغبار والبارود ...(( .

اف القػػاص يصػػور بطمػػو وىػػو محكػػوـ بػػاليوس والتقيػػ  والغربػػة والتػػةـ .. 
الفراغ الذي  مفمتو الحرب في نفتو وفػي  يجد تو فالذ انو يعود إالا خ 

 مدينتو .
يقػػوؿ القػػاص )) لقػػد توقفػػت الحػػرب (( ويتتػػاءؿ البطػػؿ )) لمػػاذا توقفػػت 
الحػػػػرب ؟ (( ورغػػػػـ تقميديػػػػة التػػػػ اؿ خ فانػػػػو يقودنػػػػا الػػػػت بداىػػػػة ال يانػػػػة 
االتاتػػػية فػػػي قضػػػية الحػػػرب خ وقػػػد تمثمػػػت ىػػػذه ) ال يانػػػة ػػػػػ اليزيمػػػة ( 

 : بداللة رمزية ػػ واقعية
ف / اف صػمتنا يمثػؿ  يانػة )) توقفت الحرب / الفائدة مف وجودنا .. اآ

ا ر  / زوجتي ماتت .. كانػت الػوالدة صػعبة خ والطفػؿ الػذي أ رجػوه خ 
أعػرؼ بالضػبط .. انيػـ لػـ يػذكروا ال/ متػت حػدث ىػذا /  أيضا   كاف ميتا  

 مف في الرتالة (( .ز ال
تػػػواء أكػػػاف ذلػػػؾ فػػػي  لقػػػد كانػػػت والدة الحػػػرب فػػػي حزيػػػراف كتػػػيحة فعػػػال  

و االمامية خ وقد اعتمد القاص في تصوير ىذه الوالدة أال طوط ال مفية 
ا مػػػف  ػػػػالؿ اقامػػػػة ) معػػػػادؿ موضػػػػوعي ( بػػػػيف أمػػػػو التػػػػي ماتػػػػت وتفت ػػػػ

انػػو لػػـ  ال  إجتػػدىا خ وبػػيف جتػػد المػػرأة التػػي كانػػت تحػػاوره فػػي القطػػار خ 
 ئحة أمي (( .يجد فييا ما يشبو رائحة أمو )) ولكف لـ تكف تممؾ را

اف عقػػػدة البطػػػؿ فػػػي )) نزىػػػة الطػػػائر الصػػػباحي واليزيمػػػة (( تكمػػػف فػػػي 
  الشػػػػؾ الػػػػذي يتحػػػػوؿ الػػػػت يقػػػػيف حقيقػػػػي فػػػػي مجتمػػػػ, اليزيمػػػػة والتػػػػقوط 
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 والفتاد :
))  يانػػػات ..  يانػػػات معبػػػةة بػػػالود المغشػػػوش ..  يانػػػات فػػػي البيػػػوت 

 (( .وال نادؽ .. في الم يمات خ وفوؽ تطوح المنازؿ الواطئة .. 
 تتمثؿ في طرفيف :دتيا حرب حزيرانكما اف العقدة التي ول  

 ػػ  يانة في الجبية االمامية .
 ػػ  يانة في الجبية الدا مية .

ف وبيػػذا يواجػػو الجنػػدي  يانػػة مزدوجػػة خ حيػػث يدفعػػو القػػاص بالتػػالي أل
يت مت عف قضية الحرب خ أي بمعنت انو ينتما حتت مف واقعو الطبقي 

 واالجتماعي .
ف نزىػػػة طػػػائر القػػػاص ػػػػػ تبػػػدو لنػػػا ػػػػػ غيػػػر موفقػػػة فػػػي أجػػػواء اليزيمػػػة خ ا

يقػػػو  عمػػػت التحميػػػؽ فػػػي اليػػػواء شػػػموؿ الفالطػػػائر مقصػػػوص الجنػػػاح وم
   الفاتػػػػػد  مػػػػػؼ ال طػػػػػوط االماميػػػػػة خ النػػػػػو فقػػػػػد كػػػػػؿ شػػػػػيء فػػػػػي مجتمػػػػػ, 

 اليزيمة .
( 5أمػػا المعػػادؿ الموضػػوعي فػػي قصػػة تػػعد البػػزاز )) الكػػرة والػػدماغ (( )

مػػػف  ػػػالؿ حػػػدث قصصػػػي يتصػػػاعد عبػػػر  طػػػيف متقػػػاطعيف : شػػػكؿ تفي
 لعبة كرة القدـ في مقابؿ لعبة الحرب .

وتعتمؿ في القصة تتا الت شتت بيف تيدة وتائؽ يتولت قيػادة عربػة مػا 
خ تػػػائؽ يػػػذوب بػػػيف جميػػػور مػػػتحمس لمعبػػػة كػػػرة القػػػدـ خ وتػػػيدة تواجػػػو 

ف التػػيطرة بػػال وؼ والقمػػؽ والتػػوجس مػػف فقػػدا ا  ػػػػ متػػوتر  مضػػطربا   وضػػعا  
عمت مقود العربة خ ىذا مف ناحية خ ومف ناحية أ ر  محاولة مكثفة في 
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ف عممية غتؿ الدماغ إتصوير حنيف الجندي الت تمؾ المعبة خ وبالفعؿ ف
)) الجماعية (( بالكرة ت دي الت  مؽ نمػاذج مشػوىة لمبطولػة بعيػدة عػف 

 معادلػػة  ومػػف ىنػا حػػاوؿ القػاص أف يقػػيـ ؛صػورة البطػػؿ الحقيقػي الغائػػب 
) تياتػػػػية ػػػػػػ عتػػػػكرية ( بػػػػيف الجميػػػػور المػػػػتحمس لمحػػػػرب ) اليزيمػػػػة ػػػػػػ 
 االنتصار ( خ والجميور المتحمس لمعبة كرة القدـ ) الفوز ػػ ال تارة ( .

 وتتتاءؿ التيدة :
: رجؿ متكامؿ ولكف عمػت جذعػو  )) ىؿ يتتبدؿ رأس الرجؿ بالكرة مثال  

 كرة بدؿ الرأس (( .
الػػت  تياتػػية ( بحيػػث تشػػير -قصػػة داللػػة ) رمزيػػة ىػػذه االشػػارة تمػػنح ال

ؿ فييػػػا الػػػرأس فػػػي ميػػػداف الحػػػرب الػػػت كػػػرة تمػػػؾ النقطػػػة القمقػػػة التػػػي تحػػػو  
 تتفاذفيا االقداـ في الممعب .

اف قصة البزاز تحاوؿ تعرية ) الجدؿ البيزنطي ( في مصر الذي أعقػب 
ىزيمػػػة حزيػػػراف خ وكػػػذلؾ تشػػػ يص ال مػػػؿ التياتػػػي الكػػػامف فػػػي الػػػرأس 

ف غيػر أخ ت منطقة التمزؽ والضياع والتقيقػرتائب الذي قاد الجندي الال
فػػي متػػتو  الموضػػوعية القصصػػية خ ليػػذا تكػػف الر يػػة الفنيػػة لمقػػاص لػػـ 

رغػػػـ ميػػػارة القػػػاص باتػػػت داـ التػػػرقيـ والتقطيػػػ, والتيمػػػيش خ فقػػػد جػػػاءت 
 ( .7تتاتيكية ( مقننة ) القصة محكومة بر ية )

ت فػػػػػػي ىزيمػػػػػة حزيػػػػػراف بفعػػػػػؿ الت م ػػػػػػؿ ذا كانػػػػػت االدوار قػػػػػد ا تمطػػػػػا  و 
وبالتػػػػػالي اذا كانػػػػػت عوامػػػػػؿ  خالحاصػػػػػؿ فػػػػػي البنػػػػػت الطبقيػػػػػة والتياتػػػػػية 

وظػػروؼ القيػػر واالتػػتالب ىػػي التػػي دفعػػت االنتػػاف العربػػي الػػت طريػػؽ 
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 تحديد زوايا النظػر الػتا تيار و ف القصة العراقية أ فقت في إمتدود خ ف
بواقػ, اليزيمػػة  تبطػوف أحيانػػا  ير ال أبطػػاال  اليزيمػة بوضػوح ودقػػة خ فػةفرزت 

أولئػػػػؾ االبطػػػػػاؿ  بقػػػػدر مػػػػا كػػػػػانوا مقػػػػذوفيف  ػػػػػارج واقعيػػػػـ خ و صوصػػػػػا  
العائديف مف الحرب خ تجدىـ مف  الؿ ر ية القاص : عبارة عف متوخ 

 ػر لػيس  مشوىة خ مت تيـ الحرب كما لو انيػـ ىبطػوا عمينػا مػف عػالـ 
 ىو عالمنا .
ا خ ىػػي حصػػيمة ؿ وتفت ػػتحم ػػ ر لنػػا نمػػاذج مدانػػة تعػاني مػػففالقػاص صػػو  

قو  تمطوية م تمفة بفعؿ الفتاد الذي كػاف ين ػر فػي أدمغمتيػا خ والتػي 
ىت و  شػػػػخ وبالتػػػػالي  قاتػػػػؿ العربػػػػي الػػػػت مواقػػػػ, مت مفػػػػة ايضػػػػا  متػػػػحبت ال

 بنيوية ( . -بطولتو ) التيكو 
ف أزمة البطؿ لـ تكف مفتعمة خ النيا تمثػؿ أزمػة القػاص العراقػي المثقػؿ إ

 بات االوضاع التياتية واالجتماعية المضطربة .بتركات وترت
ف أزمة القصة الحزيرانيػة .. ىػي أزمػة فػي المواقػؼ أونتتنتج مف ذلؾ : 

الفكرية والتياتية قبؿ كؿ شػيء خ وتػةتي أزمػة القػيـ التعبيريػة وااليحائيػة 
 عمت صعيد العمؿ االبداعي .إمتدادا  ومتمما  ليا 

 
 الجديدة تكازاالر  ونقاط البطل..  تشرين حرب ●
 

انتقػػػاؿ البطػػػؿ مػػػف منطقػػػة تميػػػزت القصػػػة العراقيػػػة بحػػػرب تشػػػريف وفػػػي 
القػػاص العراقػػي الػػت احػػتكـ فقػد الػػت منطقػػة التجػػاوز خ التياتػػي االحبػاط 
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زوايػػا جديػػدة فػػي النظػػر الػػت قضػػية الحػػرب خ وىػػذه الزوايػػا ارتكنػػت الػػت 
 نقاط ارتكاز أتاتية في التعامؿ م, اشكاالت وتناقضات الواق, .

فػػي قصػػص حػػرب تشػػريف ػػػػ انيػػا تميػػزت بر يػػة  والظػػاىرة االشػػد وضػػوحا  
بػػػػػػال ط  تواقعيػػػػػػة غيػػػػػػر تجريديػػػػػػة ذات كثافػػػػػػة قصصػػػػػػية موحيػػػػػػة خ تعنػػػػػػ

التيكموجي واالجتماعي لمبطؿ مػف  ػالؿ تيػار الػوعي واتػاليب المنولػوج 
 المباشر وغير المباشر عمت وجو ال صوص .

رب تشػريف عمػت درجػة ف ما يجعؿ بعض أبطػاؿ القصػة العراقيػة بعػد حػإ
مػػف التجػػاوز لػػواقعيـ كػػونيـ يتػػيروف فػػي  ػػط معػػاكس ليزيمػػة حزيػػراف خ 

عتمؿ في دوا ميـ مف ىمـو دفينػة توا عما ينف  ف ي  وكةف الحرب تشدىـ أل
خ انيـ ش وص التعػاني مػف االزدواجيػة المبيمػة خ وىػـ أبطػاؿ متعػددوف 

  انيػػػػػػػػػـ محػػػػػػػػػددوف فػػػػػػػػػي  صوصػػػػػػػػػياتيـ الشػػػػػػػػػعبية ال  إخ فػػػػػػػػػي مالمحيػػػػػػػػػـ 
 واالجتماعية .

( يتناوؿ كاظـ االحمدي بكثافػة موحيػة 9ػػ في قصة )) شجرة البمبر (( )
) رغػػػـ انيػػػا مغرمػػػة بتفاصػػػيؿ ال أىميػػػة ليػػػا ( حالػػػة انتػػػانية  تػػػرة عبػػػر 
تداعيات تيكموجية مشحونة بيواجس ومعاناة وىمـو دا ميػة غيػر عاديػة 

دؿ لتحػػػػػػؽ بوحدتػػػػػػو كمعػػػػػػاإػػػػػػػػ بػػػػػػيف حضػػػػػػور االب وغيػػػػػػاب االبػػػػػػف الػػػػػػذي 
موضػػػوعي لتنميػػػة وتصػػػػعيد حػػػدثيف متنػػػاميف بقػػػػوة الشػػػعور مػػػف الػػػػدا ؿ 

 وال ارج : 
 جديػػدا   أ ػػرج شصػػو ثػػـ وضػػ, فيػػو طعمػػا   )) بعػػد اف ىػػدأت الفمينػػة تمامػػا  

فةنشطرت صورة محمػد الػت نصػفيف بفعػؿ  يػوط خ وألقاه في النير ثانية 
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صػباح قػد تػافر منػذ ال الشمس خ وتباعد النصفاف ولػـ يمتقيػا خ اف محمػدا  
 خ كاف البد أف يتم,  بر اتتدعائو لمحرب الجديدة (( .

ف كاظـ االحمدي فػي قصػتو ىػذه أكثػر قػدرة عمػت تمثيػؿ ظػاىرة الحػرب إ
لبقيػػػػة أقاصيصػػػػو المغرقػػػػة بالوصػػػػؼ والتفاصػػػػيؿ  بتقنيػػػػة متقدمػػػػة  الفػػػػا  

واالحػػداث التقميديػػة المتػػتيمكة . فالقػػاص يقػػدـ لنػػا أبطالػػو وىػػـ يتحػػدثوف 
صنعة قصصية خ فاالب وحيػد فػي ال متػيف مػف عمػره عف أنفتيـ دوف 

خ ماتت زوجتو خ اما أبنو الوحيد فيو في ال امتة والعشريف خ تافر الت 
الجبية بعد أف تعمؽ بامنية بقيت متةلقة في تداعيات االب ولػـ تتحقػؽ خ 

ز عمػػت يػػوقػػد شػػاء القػػاص التػػد ؿ فػػي تصػػعيد االحػػداث مػػف  ػػالؿ الترك
أبي اف ابينيمػػا )) كػػاف يبتتػػـ خ ال ت ػػؼ يػػعػػادؿ الموضػػوعي متكثيػػؼ ال

أبي ذلػػػػؾ وعػػػػف زوجػػػػو قػػػػاؿ محمػػػػد )) اف كػػػػاف يػػػػا الحػػػػرب ال ت فينػػػػي ((
ي بعػػد لحظػػات الػػت ىنػػا خ تقػػؼ عبػػر تنػػا أوصػػيؾ بفتػػاة تػػتةةخ ف ضػػروريا  

تةحارب أبي خ أنا أحبيا خ أنني يا فتاة جميمة وطيبة (( ػػ )) ياالنير خ ان
 ( .مف أجميا ومف أجمؾ أيضا

ىذه الفتاة التي تةتي الت )) شجرة البمبر (( تشكؿ النقطة المتةرجحػة اف 
فػػػػػػي طرفػػػػػػي المعادلػػػػػػة خ كمػػػػػػا اف ىػػػػػػذه النقطػػػػػػة ىػػػػػػي المجػػػػػػس النفتػػػػػػي 

الم تمفػة فػي مجػر  االفعػاؿ ردود  وتحتػس مػف  اللػنواالجتماعي الذي 
 انفعاالت االب :

ت )) ولدي محمد خ صرخ ابراىيـ أبو العيػاؿ خ بنػزؽ طفػولي خ انيػا جػاء
خ حػػاوؿ النيػػوض ثانيػػة خ اعتمػػدت يػػده عمػػت جػػذع الشػػجرة خ مػػر قامتػػو 
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ؿ اليو اف الفرح قد ىبط الت قدميو ي  ومف بيف أىداب عينيو تقط ضوء    
فشعر بارتعاشة لذيدة كالتي يحتيا عاشؽ ما عنػد  خ مف دا مو خ متتربا  

 المقاء االوؿ (( .
صػور انمػا ىػي ت  ف قصة االحمدي ال تقدـ صػورة تقميديػة عػف الحػرب خ إ

حالة نفتية واجتماعية تعتمد االنفعػاالت وال يػاالت االيحائيػة ) المباشػرة 
 جاة النفس :اوغير المباشر ( في من

)) مابػػػؾ يػػػا ابػػػراىيـ قػػػاؿ لنفتػػػو كانػػػت ىػػػي تػػػةتي كػػػنجـ يضػػػيء تػػػماء 
ضػ  ممظممػة (( وكػذلؾ )) محمػد صػرخ ثانيػة خ ثػـ تػكت كمػا لػو كػاف ي

افة خ وعاد الصوت خ محمد خ لمػاذا كانػت فكرة ارتطمت بمجاىؿ حياة ج
الحرب ؟ لماذا أنت فػي الحػرب ؟ طالعتػو عيػوف الجنػود القديمػة خ رائحػة 

ف يػا محمػد فػي البارود خ والحفر المتتطيمة خ كدنا ننتصر قاؿ وكنت اآ
 بيتؾ معيا خ ولكاف أ وانؾ في ديارىـ (( .

تكشػػػؼ عػػػف اف االب ش صػػػية غنيػػػة بػػػالرمز وااليحػػػاء والداللػػػة خ فيػػػي 
مػػػزيج مػػػف الػػػذكريات والمعانػػػاة المريػػػرة التػػػي تشػػػكؿ موقػػػؼ القػػػاص مػػػف 

 : ضمنا  تجربة الحرب 
مػف فكػرة م يفػة خ محمػد يمػوت فػي  )) وتوقؼ صوتو كما لو كاف  ائفػا  

لقيػػت فػػي النيػػر خ انيػػا أالحػػرب يػػا ولػػدي   كػػاف صػػوتو يترتػػب كحجػػارة 
 محض أبعاد ليمـو مبتمة بالذكريات (( .

يصػفر كالمتػةوه خ  طار الذي تافر بو محمد الت الجبية  اليػا  لقد عاد الق
واتػػػتحالت تمػػػؾ االمنيػػػة الػػػت ألػػػؽ نفتػػػي يعتمػػػؽ مػػػف تمػػػؾ الشػػػجرة ػػػػػ التػػػي 
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تكشػػػػؼ فػػػػي داللتيػػػػا عػػػػف عػػػػذابات جميمػػػػة قاتػػػػية لشػػػػريحة شػػػػعبية ذات 
  صوصية ريفية .

( ثمػػة امػػرأة معطوبػػة 8ػػػػ فػػي قصػػة بثينػػة الناصػػري )) أغنيػػة لتشػػريف (( )
وتػط تحػرؾ  لدا ؿ خ تعاني مف ) كآبة نفتية ( مزمنة تذوب أحيانا  مف ا

 الجنود وتطمعاتيـ الت جبية القتاؿ .
 وتتشكؿ القصة عبر حالتيف متقابمتيف : 

يطػؿ مػف  ة تتوحد م, الجنػدي )) أعرفػو ىػذا الماشػي الػت .. وجيػا  أػػ المر 
 مر تي كؿ يوـ .. كدت أصرخ .. أيف تة ذونو ؟ (( .

نة الناصري محكومة بداء  في يدفعيا عمت الدواـ الت تةكيد اف بطمة بثي
فػػػي زمػػػف الحػػػرب طالمػػػا ىػػػي  عػػػذابيا الػػػذي تريػػػد لػػػو اف يكػػػوف متػػػتديما  

الغريػػػب الػػػذي يشػػػدىا مػػػف الػػػدا ؿ الػػػت ب متعمقػػػة حػػػد التوحيػػػد بػػػذلؾ الشػػػ
 ال ارج :

)) كنت مشدودة اليو والناقمة تتير ببطء ثـ تقؼ ريثمػا يتػاح ليػا المتػير 
. يبعػد  ة ترقب ذلؾ الوجو الذي يحمػؿ منيػا شػيئا  فلؾ )) ظمت واق(( وكذ

 . يتالشت . كاف عمت شفتييا مذاؽ ممح (( .
اذف فيػػي تبحػػث عػػف شػػيء مفقػػود فػػي دا ميػػا بفعػػؿ وطػػةة ذلػػؾ العػػذاب 
النفتي المتمثؿ بياجس الترقب والحنيف الدا مي لالشياء خ وبالتػالي تجػد 

الفػػراغ الػػذي ت مفػػو الحػػرب فػػي الجنػػدي صػػورة مػػف صػػور التعػػويض عػػف 
 في نفتيا .

 ف ىنا . مت ـ بيا في دا مي .المرأة )) ولكنيا اآ ,ػػ الجندي يتوحد م
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ذاىبة معي أينمػا ذىبػت . أكػاد أنتػت مالمػح وجييػا . طوليػا . ثيابيػا . 
ف ىنا (( ىكػذا تتػتمر تػداعيات الجنػدي ال أعرؼ حتت أتميا ولكنيا اآ

احتػػراؽ شػػديدة التػػوىج خ أمػػرأة تشػػعر  فػػي الشػػعور الػػدا مي عبػػر لحظػػات
بعمػػؽ مػػا يجػػوؿ فػػي دا ػػؿ الجنػػدي مػػف ىػػواجس ىائمػػة حوليػػا خ وجنػػدي 
 يبحػػث أيضػػا عػػف شػػيء مفقػػود فػػي دا مػػو )) ظػػؿ الجػػالس أمػػامي حػػائرا  
يردد عينيو في وجيو (( ػػ ثـ )) ماؿ عمي : تعرفيا ؟ / فضحكت / أكاد 

 أنتت مالمح  وجييا (( .
ي تعطػػػي صػػػورة قمقػػػة عػػػف حػػػرب تشػػػريف خ ذلػػػؾ ف قصػػػة بثينػػػة الناصػػػر إ

النيػػا تنظػػر الػػت الحػػرب مػػف زاويػػة مضػػببة وغامضػػة خ ومػػ, أف القاصػػة 
خ  بتةطير الش صية القصصية تيكولوجيا   تتمتمؾ لغة شعرية مركزة تعن

ال أف ىػػػػػذه المغػػػػػة تبقػػػػػت قاصػػػػػرة وعػػػػػاجزة عػػػػػف ايصػػػػػاؿ القيمػػػػػة الفكريػػػػػة إ
التمػػػنح الشػػػعرية غائمػػػة  المطموبػػػة خ ليػػػذا جػػػاءت قصػػػتيا رغػػػـ واقعيتيػػػا

 موحية .القارئ داللة 
( يحػػاوؿ 26ػػػػ وفػػي قصػػة )) حمػػد صػػالح .. انػػؾ تكتػػب قصػػة جيػػدة (( )

بػػػػيف حػػػػرب تشػػػػريف وىزيمػػػػة  موضػػػػوعيا   تػػػالـ العػػػػزاوي اف يحقػػػػؽ معػػػػادال  
 نقػديا   حزيراف خ فيو بت ذ مف حمػد صػالح كػػ )) جنػدي وقػاص (( محػورا  

فػػي حزيػػراف )) كػػاف عميػػؾ أف تطمػػؽ لمتجػػاوز .  لميزيمػػة ومحػػورا بطوليػػا  
النػػػار خ أف تقتػػػؿ الممػػػؾ أو جػػػيش الػػػدفاع خ االمػػػر تػػػياف .. لكنػػػؾ  ثػػػرت 

 . النكوص ((
وفػػػي تشػػػريف )) ىػػػا اف رأتػػػؾ يشػػػما مػػػف جديػػػد خ وحتػػػت قمػػػـ االشػػػجار 
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العالية الداكنة خ انفرجت عف فتحة الفضاء التي كانت تحاصرىا وباتت 
 داف, تتكمـ (( .التماء زرقاء رائعة .. وىا ىي الم

اف قصة تالـ العزاوي رغـ لغتيا الشعرية المركػزة فشػمت فػي أف تقػدـ لنػا 
حالتي االنكتار والتجاوز بموضوعة قصصية قادرة عمت احتواء االفعاؿ 

عاكتػػػيف خ توردود االفعػػػاؿ النفتػػػية واالجتماعيػػػة لمبطػػػؿ ضػػػمف  طػػػيف م
ة باالتػتطرادات لذلؾ مرت  تفاصيؿ القصػة بنبػرة  طابيػة ػػػ تقريريػة مثقمػ

 واالتتطاالت غير الضرورية .
فنيػػػة متقدمػػػة خ  ويمكػػػف القػػػوؿ اف قصػػػص تػػػالـ العػػػزاوي تمتمػػػؾ أشػػػكاال  

ولكنكيػػػػا ذات موضػػػػوعات قصصػػػػية مت مفػػػػة خ ومعنػػػػت ذلػػػػؾ اف مشػػػػكمة 
العػػزاوي فػػي قصػػتو )) حمػػد صػػالح ... (( انػػو يعتنػػي بالشػػكؿ القصصػػي 

خ  ةالموضػػوع القصصػػية ومعالجػػبدقػػة خ ولكنػػو لػػـ يػػتقف بعػػد فػػف ا تيػػار 
لذلؾ فيو يجيد المعبة التجريبية ال اوية عمػت صػعيد االشػكاؿ القصصػية 
اكثر مف غيره خ فيما بقيت موضوعاتو االجتماعية ) تقميدية ػػػ ميكانيكيػة 

ف كما لو أنيا منفصػمة عػف المتغيػرات الجديػدة فػي ( ولـ تتطور حتت اآ
رحمة الواقعية التػاذجة فػي يتتعير بعض مضاميف م الواق, خ وىو أحيانا  
 ( .22القصة العراقية )

نفتػػية واجتماعيػػة  ثػػار لقػػد تركػػت تجربتػػا الحػػرب فػػي ) حزيػػراف تشػػريف ( 
حػادة وعميقػػة خ كمػا أنيػػا كشػػفت عػف صػػورتي االنكتػار والتجػػاوز المتػػيف 

متػػا الػػذات العربيػػة فػػي  ف واحػػد خ ليػػذا لػػـ تكػػف الحػػرب بشػػكؿ تػا وقو  م م 
 ابرة في حركة الواق, العربي خ وانما كانػت م اضػا  عاـ حالة طارئة أو ع
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رت الكثيػػر مػػف التجربػػة المريػػرة والمعانػػاة القاتػػية خ ذلػػؾ النيػػا غي ػػ عتػػيرا  
 مف موازيف القو  التياتية واالقتصادية والتاري ية .

ومضػػػاميف  وقػػػد أفػػػرزت قضػػػية الحػػػرب فػػػي ) القصػػػة العراقيػػػة ( أشػػػكاال  
مواقػػػؼ الفكريػػػة فػػػي طبيعػػػة ومتػػػتو  م تمفػػػة مػػػف المعالجػػػات التقنيػػػة وال

االدراؾ ودرجػػػة الػػػوعي فػػػي التعامػػػؿ المباشػػػر وغيػػػر المباشػػػر مػػػ, أجػػػواء 
 الحرب خ ولكنيا تتوحد في أنيا تصب في اتجاىيف رئيتيف :

االوؿ خ ات ذ مف ىزيمة حزيراف صورة مشوىة لحاالت االحباط والتقوط 
 والتداعي .

 طػي والتماتػؾ تحػاالت الوالثاني ات ذ مف حػرب تشػريف صػورة مشػرقة ل
 والتجاوز .

                                                                                        
2892  

 إحاالت
ومثػػػاؿ عمػػػت ذلػػػؾ فاضػػػؿ العػػػزاوي فػػػي )م موقػػػات فاضػػػؿ العػػػزاوي  (2)

الجميمة ( وجمعة الالمي فػي ) مػف قتػؿ حكمػة الشػامي ( وتػالـ العػزاوي 
 ) دماء عمت عنؽ المتاء ( وغيرىـ .في 
ونتػػتثني مػػف ذلػػؾ : بعػػض القصاصػػيف الػػذيف تنػػاولوا فػػي قصصػػيـ  (1)

مػػنيـ ))  ضػػير خ اليمػػـو الشػػعبية واالجتماعيػػة والتياتػػية بػػر   واقعيػػة 
 عبػػػػد االميػػػػر ػػػػػػ فيػػػػد االتػػػػدي ػػػػػػ حتػػػػب اهلل يحيػػػػت ػػػػػػ بثنيػػػػة الناصػػػػري (( 

 وغيرىـ .
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 2857صصية )) اليجرات (( بػيف ) كتب تعد البزاز مجموعتو الق (3)
( وقاؿ فييا )) ىذه القصص تمثؿ مواقػؼ تػابقة خ لػـ تػزؿ فييػا 2876ػػ 

شػػوائب النكػػوص واالبطػػاؿ الميػػزوزيف خ فمػػتكف وثيقػػة تعريػػة لتمػػؾ الفتػػرة 
التي انضجت افكار مرحمتنا المتجية نحو االشتراكية والمفاىيـ المنيجيػة 

تػي بػيف يػديؾ .. خ والبطػؿ الميػزوز اآ لمثورة .. والفرح الحقيقي لالنتػاف
حػػيف يػػذؿ ػػػػ ال ينتيػػي .. لتػػنا نقػػو  اكثػػر مػػف الكشػػؼ واالدانػػة .. الننػػا 
محػػػػاطوف بتركػػػػة مػػػػف االفكػػػػار الرجعيػػػػة والميبراليػػػػة وتػػػػراث مػػػػف المفػػػػاىيـ 

أف يكػػػوف ىػػػذا كػػػوف االدب االشػػػتراكي الواضػػػح قبػػػؿ التػػػوداء ..  ولػػػف ي
 مف )) اليجرات (( . 6الكشؼ (( ص 

     /  2871نزىػػػػػػة فػػػػػػي شػػػػػػوارع ميجػػػػػػورة / قصػػػػػػص قصػػػػػػيرة / بغػػػػػػداد  (1)
 . 7ص 

مػػػوت المغنػػػي الػػػذي ذكرنػػػا برائحػػػة البنفتػػػج / قصػػػص / منشػػػورات  (6)
 . 15/ ص 2871وزارة االعالـ / بغداد 

البحػػػػث عػػػػف طيػػػػور البحػػػػر / قصػػػػص / منشػػػػورات وزارة االعػػػػالـ /  (5)
 . 18/ ص  2875بغداد 

لكػػػرة والػػػدماغ ( بقصػػػة ذات رمػػػوز مماثمػػػة وتػػػذكرنا قصػػػة البػػػزاز ) ا (7)
 لمقاص المصري محمد حافظ رجب بعنواف ) الكرة ورأس الرجؿ ( .

 . 96/ ص 2876/ قصص / بغداد ىموـ شجرة البمر (9)
حصػػاف / قصػػص قصػػيرة / منشػػورات وزارة االعػػالـ / بغػػداد  ةحػػدو  (8)

 . 11/ ص  2871
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جتمػػػػاعي فػػػػي لثقػػػػافي اال/ قصػػػػص / منشػػػػورات المركػػػػز ااالمطػػػػار (26)
 . 97/ ص 2877الموصؿ 

ا ر  تناولػت الحػرب خ ولكنيػا لػـ  والجدير بالذكراف ىناؾ قصصا   (22)
          ا بعػػػض قصػػػص محمػػػد  ضػػػير فػػػيتمتػػػؽ مػػػ, تػػػياؽ موضػػػوعنا خ منيػػػ

) مػػػف اليػػػدوء الػػػت الصػػػػمت ( مكػػػة التػػػوداء( وغػػػازي العبػػػادي فػػػػيم) الم
ـ الطػائي فػي ) الشػرفة وجميؿ القيتي في ) زلي ا .. البعد يقترب ( وزعػي

 ( وغيرىا .
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 القصة العراقية والمرحمة الراهنة
 
 

 

 

 

 :وليةأ خطوط ●
مرحمػػػة قمقػػػة مػػػف أىػػػـ تػػػماتيا  2869القصػػػة العراقيػػػة بعػػػد ثػػػورة د مػػػت 

واالجتمػاعي خ وذلػؾ تياتػي بتػبب فوضػت الصػراع التياتػي الحباط الا
ري التقػدمي خ وضػمف تمػؾ نتكاس الثػورة وانحرافيػا عػف ال ػط الثػو إنتيجة 

ورة الصػػػػػراع التياتػػػػػي خ كػػػػػاف فػػػػػاالجػػػػػواء التياتػػػػػية ال انقػػػػػة والمتػػػػػوترة ب
 تجاىػػػػا  إيتجيػػػػوف فػػػػي كتابػػػػاتيـ فػػػػي االكثػػػػر  القصاصػػػػوف فػػػػي العػػػػراؽ )

اجتماعيػػػػا خ يتػػػػعت الػػػػت تصػػػػوير واقػػػػ, الت مػػػػؼ فيػػػػو خ وتقػػػػديـ الحمػػػػوؿ 
خ ومػا  ا  الناجحة الدواتو خ مف  الؿ تصوير الطبقات المتحوقة اجتماعي

التػي تعمػؿ عمػت ادامػة واقعيػا تعانيو مف ب س واضطياد خ وادانػة القػو  
 ( .2المتردي الذي تعيش فيو ()

 يعاني مف االتتالب التياتػي خ ومحكومػا   ا  تياتي واتتمر البطؿ محبطا  
بواقػػػ, قتػػػري مشػػػحوف بػػػالقير االجتمػػػاعي خ وقػػػد تجتػػػد موقفػػػو بةشػػػكاؿ 

التياتػػية ) عبػػد الػػرحمف مجيػػد  م تمفػػة : الجػػنس كتعػػويض عػػف ال يبػػة
والميتافيزيقيػػا كر يػػة لميػػروب أو االنتػػالخ  االولػػت ( اتػػوالربيعػػي فػػي بداي

    مػػف الواقػػ, ) موتػػت كريػػدي ( ومػػرارة الماضػػي فػػي تبريػػر نقػػاوة الحاضػػر 



 

109 
 قضايا القصة العراقية المعاصرة

       ال ائػػػػػب كبػػػػػديؿ لمواقػػػػػ,  ) جمعػػػػػة الالمػػػػػي ( واالنتمػػػػػاء لمحمػػػػػـ البرجػػػػػوازي
 ( وغيرىـ .) موفؽ  ضر

لتحوالت بػاضت القصة العراقية عف وعػي جديػد  تمخ  2859ثورة وبعد 
الفاعػػػػػؿ فػػػػػي االيجػػػػػابي التياتػػػػػية واالجتماعيػػػػػة خ حيػػػػػث يشػػػػػدنا البطػػػػػؿ 

القػػاص القػػوانيف التػػي أدراؾ وقػػد خ بيػػا االحػػداث ولػػيس المنفعػػؿ التػػمبي 
ولػػـ يكتػػِؼ خ تحكػػـ الظػػواىر النفتػػية واالجتماعيػػة والتياتػػية والتةري يػػة 

وانمػػػا إتجػػػو نحػػػو إكتشػػػاؼ جماليػػػات ارجيػػػة لحركػػػة الواقػػػ, خ بالمراقبػػػة ال 
 .تناقضات الواق, الجوىرية  اتتيعابالحياة و 

تشػػكؿ فػػي تجاربيػػا ظيػػرت مابعػػد الثػػورة خ وقػػد بػػرزت أصػػوات قصصػػية 
ليذا لمراحؿ تطور القصة العراقية خ  متناميا   موضوعيا   القصصية امتدادا  

ا القصصػية الػت مفيػـو أدب نحتكـ في كشؼ وتحديد مالمحيػ ال  أينبغي 
( وأنمػا ينبغػي 1نػي )الشباب أوما يتػمت بالجيػؿ التػبعيني أو العمػر الزم

مػػػف بػػػرز ىػػػذه االصػػػوات أ( فػػػي اتػػػتقراء حركيػػػة القػػػص) أف نحػػػتكـ الػػػت
 ة .القصصياالمتداد في تجاربيا طبيعة و  ال تالؼانوع  الؿ 

ة متوثبػة وعمت الرغـ مف اف المد القصصي بعد الثػورة يتميػز بػروح شػاب 
 ثػػار التجػػارب التػػي تػػبقتو : متػػةثرا بةجوائيػػا  مقتفيػػا   هننػػا نجػػدفإ خوجريئػػة 

ف االصػػوات القصصػية فػػي العػراؽ مػػا وبػػذا فػإتػػارة ا ػر  خ  تػارة خ متفػردا  
بعػػد الثػػورة لػػـ تكػػف جديػػدة أو طارئػػة خ وانمػػا ىػػي تػػرتبط بجػػدؿ االصػػوات 

مػػة التػػي تػػبقتيا قػػد وىػػذا ال يعنػػي اف المرحخ التػػي تػػبقتيا مػػا قبػػؿ الثػػورة 
توقفػػػػػت خ بػػػػػؿ اف لكػػػػػؿ مرحمػػػػػة مػػػػػف مراحػػػػػؿ تطػػػػػور القصػػػػػة العراقيػػػػػة ػػػػػػػ 
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 صوصػػػػيتيا خ ويمكػػػػف تحديػػػػد ىػػػػذه ال صوصػػػػية بطبيعػػػػة ونػػػػوع الػػػػوعي 
التياتػػػي واالجتمػػػاعي والتػػػةري ي خ وبالتػػػالي فالجػػػدؿ الحػػػي القػػػائـ لػػػيس 

عمػػت متػػتو  االجيػػاؿ االدبيػػة ) كمػػا يتػػوىـ الػػبعض ( وانمػػا ىػػو  صػػراعا  
يػػػة م ػػػاض موضػػػوعي عمػػػت متػػػتو   االفكػػػار والممارتػػػات التقنيػػػة عمم

 الر ية والموقؼ والبطؿ .كيفية تشكيؿ  والفكرية في
ف إواذا كانت الظروؼ التياتػية  انقػة واالرضػية قمقػة مػا قبػؿ الثػورة خ فػ

االصػػػػوات القصصػػػػية مػػػػا بعػػػػد الثػػػػورة نشػػػػةت فػػػػي أجػػػػواء ثوريػػػػة نقيػػػػة خ 
مف حيث الثبات ومتطورة مف حيث وأرتكزت عمت قاعدة تياتية متتقرة 

 التجاوز .
تنطمػػػب ايجابيػػػة اذف الظػػروؼ التػػػي تعػػػيش فييػػا ىػػػذه االصػػػوات ظػػروؼ 

مواقؼ قصصية فاعمة ومتجددة ميما تعددت وتباينت االشكاؿ االيحائية 
عتبػػػار اوالتعبيريػػػة فػػػي معايشػػػة جػػػدؿ الواقػػػ, العربػػػي المعاصػػػر خ وذلػػػؾ ب

ية قومية تعبرعنيا وتتوجو الييا في العممية االبداعية تنطمؽ مف بيئة محم
الت مػػػػػؼ مضػػػػػادة لعوامػػػػػؿ جديػػػػدة ذات ر يػػػػػة االصػػػػالة والتوصػػػػػيؿ خ أي 

ليمػػػـو وتطمعػػػات وطموحػػػات ومتػػػتوعبة والتجزئػػػة والقيػػػر االجتمػػػاعي خ 
 .االنتاف الجديد بر ية انتانية جديدة لمعالـ 

 و ف لنا أف نتتاءؿ :
تػػي ظيػػرت فػػي مرحمػػة ػػػػ كيػػؼ يػػتـ التعامػػؿ مػػ, الموضػػوعات الجديػػدة ال

 التحوالت التياتية واالجتماعية والتةري ية ؟
   ػػػػػ أيػػػف تقػػػؼ الر يػػػة القصصػػػية بعػػػد ثػػػورة التػػػاب, عشػػػر مػػػف تمػػػوز مػػػف 
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 الواق, ؟
 نمػػػػط لديػػػػو فالقصػػػػةخ  متميػػػػز قصصػػػػي بصػػػػوت توفيػػػػؽ أمجػػػػد ينفػػػػرد ●

 ومػػػػف ال ػػػػارج مػػػػف الحػػػػدث بػػػػيف يػػػػةمتواز ويتشػػػػكؿ بطريقػػػػة  ينمػػػػو حكػػػػائي
خ اؿ م تمفػػػػػة مػػػػػف االتػػػػػتعارة والرمػػػػػز واالتػػػػػطورة بػػػػػر أشػػػػػكوعخ  الػػػػػدا ؿ

خ تبتػػػدئ بنزعػػػة شػػػعرية ( مػػػف حيػػػث  ) القصػػػة ػػػػػ الحكايػػػةوبالتػػػالي تنتيػػػي
قيمػة ايحائيػة تعبيريػة  بوصػفيا ةالشػعري النزعة القيمة ىنا عبر تمرحيث 

خ تثير في النفس انفعاالت حادة يتترجعيا القاص بيػدوء متنػاه خ ولكنيػا 
الكشؼ عف ما ىو نتبي ومطمؽ في عالـ تتتحيؿ تبقت وتيمة لممعرفة و 

 .يارفيو االشياء الت رموز وحيوات مميئة بالدىشة واالنب
      مػػػادة وىػػػي : ىػػػو مػػػادة الواقػػػ, خ  ومػػػا يجعػػػؿ بطػػػؿ امجػػػد توفيػػػؽ متفػػػردا  

  الييػا  حية ما زالت تشد البطؿ .. القػاص عمػت الػدواـثمجية (  –) جبمية 
 والحركة والحدث.نقطة مركزية في دائرة الفعؿ ك

     وبػػػػتحفظ شػػػػديد : اذا كػػػػاف الشػػػػاعر ) وردزورث ( أطمػػػػؽ عمػػػػت حتاتػػػػية 
)) لورنس (( الفائقة والمتحورة بقو  الطبيعػة بةنيػا ) الحػاالت الغامضػة 

تػػػالي )) اذا كانػػػت الحيػػػاة كميػػػا بالنتػػػبة لػػػو فتػػػرة نقاىػػػة ال( وب فػػػي الوجػػػود
رىفػػػػػػة بعالمػػػػػػو (  فػػػػػػةف حتاتػػػػػػية بطػػػػػػؿ أمجػػػػػػد توفيػػػػػػؽ الم3متػػػػػػتمرة (( )

بحػدة االحتػاس بحركػة الطبيعػة ال فيػة خ  المحتوس تمثؿ ىاجتا متفردا  
 .بجماليات الحياة اآترة واحيانا تبم  ىذه الحتاتية درجة الذوباف 

خ حتػػاس بػػالوجود ال فػػي اأمجػػد توفيػػؽ : حالػػة شػػعور و  داف القصػػة عنػػ
ة مالمػػح تحػػدد ىويػػمػػف دوف أف تكػػوف ليػػا تتجػػاذب البطػػؿ مػػف الػػدا ؿ خ 
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تكتتػػػب صػػػورتيا خ متوقػػػدة  فالبطػػػؿ نحػػػس بػػػو ذاتػػػا  خ البطػػػؿ مػػػف ال ػػػارج 
المرئيػػػة عػػػف طريػػػؽ االتصػػػاؿ بمػػػادة الواقػػػ, وظاللػػػو ال مفيػػػة بفعػػػؿ قػػػو  

بػيف االتػطورة ) االنحيػاز النفتػي متماىيػة دينامية تجعؿ مف ىذه الذات 
 لجماؿ الطبيعة ( والواق, ) المعاناة التي ترتبط بحركة الحياة ( .

الذات تنتمي تارة الت عػالـ أتػطوري غيػر تػوظيفي خ أي الػت عػالـ وىذه 
نفتػي ميتػافيزيقي غيػر مركػػب خ وفيػو تتغػذ  الػػذات عمػت رمػوز متػػحورة 
ترعاف ماتتتحيؿ بعد ىضميا الت حيوات جمالية مةلوفػة خ وتنتمػي تػارة 

أفعػػاؿ تتجمػػت فيػػو خ ولكنػػو تػػرعاف مػػا  ر واقعػػيالػػت عػػالـ يكػػاد يكػػوف غيػػ
ماعيػػػة تتػػػردد وتػػػنعكس نتيجػػػة لمػػػ ثرات نفتػػػية ال تحتمػػػؿ وانفعػػػاالت اجت

 التفتير غير النفتي .
( تتحد االتطورة م, الواق, عبر تفاعػؿ حػي 1ػػ في قصة )) الشجرة (( )

بػيف حكايػػة تمػػؾ الشػجرة االتػػطورية التػػي تثيػر تتػػا الت الصػػغار خ وبػػيف 
غمػر فػي االتػتاذ الػذي ين تمػؾ القريػة الجميمػة الحزينػة التػي تثيػر تتػا الت

تمػػؾ الجماعػػة المغمػػورة خ وازاء ىػػذا ال ػػط البيػػاني يتصػػاعد الحػػدث بػػيف 
مػف ناحيػة خ  ةاالتتاذ .. المدينة والشيا .. القرية خ وعالقة الشيا بالقريػ

وعالقػػة االتػػتاذ بزوجػػة الشػػيا مػػف ناحيػػة ا ػػر  خ وعالقػػة الشػػيا بحبيبػػة 
 نفتػػػيا  الحػػػدث  يتشػػػابؾ عػػػدناف مػػػف ناحيػػػة ثالثػػػة خ ومػػػف  ػػػالؿ ذلػػػؾ كمػػػو

 . واجتماعيا  
ولكف ما يتتوقفنا ىنا : ىو العالقػة التػرية بػيف االتػتاذ وزوجػة الشػيا خ 

وىػي عالقػػات  قائمػة عمػػت والعالقػة غيػػر االنتػانية بػػيف الشػيا والقريػػة خ 
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 : ة موضوعي تمعادال
اوال ػػػػ اف زوجػػة الشػػيا ) تػػػيد القريػػة ( ىػػي الوجػػػو االمػػامي لمقريػػة التػػػي 

 الجوع والضياع واالتتالب . تعاني حالة مف حاالت
       ثانيػػػا ػػػػػ اف رضػػػية ىػػػي القريػػػة فػػػي الوجػػػو ال مفػػػي التػػػي تنشػػػد مػػػا تفتقػػػده 

 ) تيدة القرية ( مف براءة وحرية واتتقرار .
ثالثػػػػػا ػػػػػػػ اف الشػػػػػيا ىنػػػػػا لػػػػػيس أداة لالتػػػػػتالب وحتػػػػػب خ وانمػػػػػا ىػػػػػو أداة 

 ( .6ي )نلالتتغالؿ االنتا
ني لتمػػؾ ج باحػث عػػف ال ػالص االنتػػارابعػا ػػػػ اف االتػتاذ  الصػػة انمػػوذ

 االجتماعي . النماذج المحكومة بالقير
 امتػػا ػػػػ اف عػػدناف ابػػف القريػػة ىػػو رمػػز النقػػاء االنتػػاني المنشػػود عبػػر 

 حبيبتو ) رضية ( في عالـ محكـو بالقتوة واالضطياد .
ومػػػف  ػػػالؿ ىػػػذه العالئػػػؽ المتعادلػػػة والمتقابمػػػة والمصػػػطرعة فػػػي الػػػدا ؿ 

 البطؿ التالية :م شرات اتتقراء الت موضوعية وال ارج كمعاد
 ػريف .. وكنػت ػػ )) وأتةمؿ الشيا ككائف غريػب يػرفض االنػدماج مػ, اآ

نو بيأتائؿ نفتي .. كيؼ يولد الشعور بحب التيطرة في نفتو ؟ واقارف 
 وبيف الفالحيف وبيني (( .

 ػػ )) الشيا يحـو حوؿ رضية وانا أحـو حوؿ زوجتو.. (( .
بد اف ىذا الرجؿ مشغوؿ بعد عدد قطػرات العػرؽ التػي ينضػج بيػا ػػ )) ال

 الفالحوف في حقولو .. (( .
ػػ )) رائحة الجبؿ تفوح مف وجييػا خ وعيػوف طيػوره تتػةلؽ فػي عينييػا  .. 
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 يكتشؼ رحمة تحرية (( . أصبحت صيادا  
وفػػي مقابػػؿ ىػػذه العالئػػؽ المتشػػكمة فػػي الواقػػ, خ تشػػكؿ االتػػطورة الوجػػو 

قػػػػػ, عبػػػػػر الموضػػػػػوعة الرئيتػػػػػة )) الشػػػػػجرة (( تمػػػػػؾ الحكايػػػػػة اال ػػػػػر لموا
ث بيػػػػا االتػػػتاذ لتالميػػػػذه االتػػػطورة ) المعػػػادؿ الموضػػػػوعي ( التػػػي تحػػػد  

 :الصغار
 )) وفي أحد االياـ قالت الشجرة لحتف : 

ياصػػديقي لقػػد تػػرؽ أحػػد المصػػوص ثمراتػػي خ فػػةنتقـ لػػي .. فمػػاذا يفعػػؿ 
 حتف أييا الصغار ؟ (( .

ىػػػذه  ة الصػػػيمثػػػؿ فيػػػو خ  الػػػرغـ مػػػف كونػػػو اتػػػطوريا  ىػػػذا التػػػ اؿ عمػػػت 
يبتػدئ العالئؽ المتةزمة بفعؿ الحرماف واالتتغالؿ . ومف ىذه االتػطورة 

 : أيضا  االتتاذ وينتيي باالتطورة 
يتتػػػػ, صػػػػدره لاللػػػػـ والحػػػػزف والصػػػػمت الػػػػدامي  )) قريتػػػػي كانػػػػت انتػػػػانا   

حتػت تغمػر  ويتحوؿ الت شجرة تحرية تتمايؿ م, الرياح وتتدحرج ثمارىا
 كؿ شيء في تاعات الفرح النادرة .. (( .

و ػػػػالؿ ذلػػػػؾ يمػػػػارس االتػػػػتاذ اتصػػػػاالتو الجنتػػػػية مػػػػ, زوجػػػػة الشػػػػيا خ 
القريػػػة خ وتكػػػاد ىػػػػذه اتػػػتغالؿ واتػػػتنزاؼ أىػػػػؿ ويمػػػارس الشػػػيا أتػػػػاليب 

   االطػػػػػراؼ وغيرىػػػػػا تتػػػػػوتر بتػػػػػبب انعػػػػػداـ التػػػػػوازف فػػػػػي القػػػػػيـ االنتػػػػػانية 
 المتباينة .

( )) ال بيػػػت لػػػو وال 5ي قصػػػة )) أشػػػجار بعيػػػدة (( )فػػػالبطػػػؿ عبػػػاس و ػػػػػ 
وىنػا خ بحػب كبيػر وقتػوة اليمػة (( بػو زوجة خ وال يممؾ غير ناي يعزؼ 
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ي كػػػػد ىػػػػذا االلػػػػـ .. الحػػػػب : انغمػػػػار بطػػػػؿ أمجػػػػد توفيػػػػؽ فػػػػي جماعتػػػػو 
 المغمػػورة عمػػت الػػرغـ مػػف صػػوتو المتفػػرد والمتوحػػد عمػػت متػػاحة القصػػة

 الحديثة .
 يػػؽ )) لػػـ تكػػف غيػػر أميػػرة أتػػطورية مت يمػػة تركػػتاف كمبيػػار ػػػػ أمجػػد توف

 .حػػد  الفتيػػات فػػي ليمػػة عرتػػيا .. ((عرشػػيا فػػي الجبػػؿ لتمػػنح بركتيػػا ال
الػػػت حقيقػػػة حتػػػية  وىػػػذا يعنػػػي اف كمبيػػػار حمػػػـ  يػػػالي مطمػػػؽ اتػػػتحاؿ

 ونفتية نتبية .
( يعمػػؽ القػػاص العالقػػة 7غنيػػة قديمػػة (( )ػػػػ وفػػي قصػػة )) لحػػف جديػػد أل

والحاضػػػر عبػػػر ذلػػػؾ الشػػػيا الػػػذي فقػػػد القػػػدرة عمػػػت  الحيػػػة بػػػيف الماضػػػي
ممارتػػة الحيػػاة اليوميػػة خ والػػذي يصػػر فػػي المقابػػؿ عمػػت ممارتػػة حياتػػو 

 تمائو لمماضي : الشاقة مف  الؿ ان
  )) تم, العجوز صوت أغنية بعيدة خ كاف يرددىا عنػدما كػاف شػابا   (2)

 ييا .. (( .خ تجتم, حولو  الرجاؿ والنتاء ويطمبوف منو أف يتتمعوا ال
مػػ, لحػػف االغنيػػة التػػي  )) لػػـ يمبػػث انػػيف العجػػوز اف اصػػبح متوافقػػا   (1)

 يتمعيا فشعر بيدوء . وبقدرة عمت التفكير .. (( .
)) وكانػػت أصػػوات أغنيتػػو القديمػػة تتالشػػت تػػدريجيا خ كمػػا تتالشػػت  (3)

 دما ه في مياه الترعة ... (( .
نمػػػػػا يػػػػػةتي ا  ماضػػػػػي خ و ف ىػػػػػذا المحػػػػػف الجديػػػػػد ال يعنػػػػػي الحنػػػػػيف الػػػػػت الإ

كضػػػرورة البػػػد منيػػػا لديمومػػػة الحيػػػاة ذاتيػػػا . وىػػػذا يعنػػػي اف بطػػػؿ أمجػػػد 
توفيػػؽ يعػػيش حالػػة متجػػددة مػػػف الػػدا ؿ معكوتػػة الػػت ال ػػارج خ ونقطػػػة 
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االلتقػػاء بػػيف الػػدا ؿ ) االغنيػػة القديمػػة ( وال ػػارج ) المحػػف الجديػػد ( ىػػو 
 وحدة ارتباط الذات بالماضي مف  الؿ الحاضر .

يجػد الالتقيقػر مػف ال ػارج خ و لرغبة واالحتاس بالحياة مف الدا ؿ بيف او 
خ نتيجػػة الشػػعور لالمػػر الواقػػ, االتتتػػالـ تػػو  أمامػػو مػػف  يػػار البطػػؿ 

 الحياة .ديمومة بالعجز واتتحالة 
)) الجبػؿ االبػيض (( توفيؽ فػي )) الػثمج .. الػثمج (( واف قصص أمجد 

القاص صوتا متميزا خ ىذا  ( كما يمتمؾ9تنتمي الت عالـ واحد ومتوحد )
العراقيػة القصػيرة خ وتقاتػيـ في القصة الصوت يتميز بمادة جديدة قديمة 

فػي تشػكيؿ ظػاىرة الواقػ, الحتػية قصصػية ىذا الصوت تكشؼ لنا ر يػة 
 والجمالية .

 وتشػػػػػػكيؿ تقصػػػػػي فػػػػػي تياتػػػػػية بر يػػػػػة الناصػػػػػري عمػػػػػي تميػػػػػز لقػػػػػد  ●
 ػػػػػ الفجػػػر أوراؽ فػػػي راءةقػػػ))  الممتػػػـز التياتػػػي لمبطػػػؿ التػػػرية النضػػػاالت

وقػػد تمكػػف مػػف خ ((  النتػػر ػػػػ الرفػػاؽ ػػػػ تػػرية تعػػد لػػـ منشػػورات ػػػػ الميمػػة
تشكيؿ عدة متتويات م تمفة لمواق, )) مف لو  اعنػاؽ المػداف, ػػػ الفػارس 

 ػػ أغنية شائعة ػػ  طوط عمت لوحة جرداء ػػ الم اض ... الا  (( .
اضػػجة الػػت حػػد مػػا مػػف اف ميػػزة عمػػي الناصػػري تكمػػف فػػي أف عوالمػػو ن

حيث تشكيالتيا لمحدث والر يػة والموقػؼ خ وىػذه العػوالـ تنػبض بظػواىر 
نفتػػية واجتماعيػػة وتاري يػػة مشػػحونة باالحتػػاس وقػػوة المراقبػػة خ وبطمػػو 

يعػاني مػف احبػاط جنتػي  خ واحيانػا   جريء فػي المواجيػة والتحػدي أحيانػا  
أو مكبوتػػػة ونفتػػػي وعػػػاطفي نتيجػػػة لرغبػػػات وتطمعػػػات وامنيػػػات محبطػػػة 
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 دا ؿ الكاتب ذاتو .
  دـ القػػاص تكنيكػػا  تػػت( ي8ػػػػ فػػي قصػػة )) مػػف لػػو  اعنػػاؽ المػػداف, (( )

والمونتػػاج  التػػدا ؿ الزمنػػيو بمػػا فػػي ذلػػؾ االتػػموب البرقػي التػػري,  متقػدما  
ػ أوقػؼ  ف  التينمي في تقطي, االحداث . وتحقؽ القصة ادانة حادة ضد م 

أمػػامي .. أتركػػوني اذف .. لػػـ  القتػػاؿ فػػي حػػرب تشػػريف ) االعػػداء يفػػروف
يتـ اعنػػػاؽ تـ القتػػػاؿ .. مػػػف اجػػػؿ مػػػف لػػػو فػػػيجػػػؼ دمػػػي بعػػػد .. لمػػػاذا اوق

 ( . المداف, وعنقي .. ؟   
 ( 2في مقط, رقـ )

 مراقبة ذات أنفاس متقطعة لعودة القوات العراقية .
 ( 1في مقط, رقـ )

 احػػػداث زمانيػػػة متدا مػػػة )) وزوجتػػػؾ الصػػػغيرة ؟؟ / ػػػػػ عػػػف مػػػاذا تتحػػػدث
يػػامحمود ؟؟ /  ػػػػ تقصػػد القذيفػػة ؟  / ػػػػ أوه .. عريفػػي .. / ال اتػػمعؾ .. 

 اعذرني ناولني بترعة .. (( .
 ( 3وفي مقط, رقـ ) 

تػػتذكار بعػػض احػػداث لػػة الو د مػػف الجبيػػة / محائػػعػػودة الػػت الرتػػؿ العا
/  ػػػرؽ طوبػػػة / العػػػدو الػػػذي تقيقػػػرالحػػػرب المتمثمػػػة بػػػرحيـ ودبابتػػػو المع

 االوامر ...
 ( 1ط, رقـ )وفي مق

لتػداعيات العريػؼ وتتػاوالتو مػ, رحػيـ  يت ذ الشييد مجيػد العيػداف محػورا  
)) ىػػػؿ تػػػتذكر ذلػػػؾ الىمػػػو ؟ / ػػػػػ ال ادري بالضػػػبط (( وذلػػػؾ مػػػف  ػػػالؿ 



 

118 
 قضايا القصة العراقية المعاصرة

 ط درامي مشحوف بالمرارة والحػزف )) أنػؾ تبكػي أييػا العريػؼ ؟ / ػػػ أوه 
 (( . شيما   .. اعذرني خ ال أتتطي, أف اصؼ حبي لمجيد .. كاف قرويا  

بالحمػاس خ والدبابػة تزحػؼ .. تتقػدـ ..  وبضمير المتكمـ )) كنػت ممتمئػا  
ة    (( ثػػػـ بضػػػمير يػػػمػػػا أجمػػػؿ اف تكػػػوف دا ػػػؿ دبابػػػة فػػػي معركػػػة حقيق

 الم اطب )) وال يطربؾ شيء مثؿ قرقعة المداف, بعيدة المد  (( .
اف  ال  إخ يف رحػػيـ والرامػػي والم ػػابر و.. والتقػػدـ متػػتمروتمتػػد المحػػاورة بػػ

رحػػيـ )) يصػػرخ مػػرة ا ػػر  : لمػػاذا أوقفػػتـ القتػػاؿ ؟؟ (( ومعنػػت ذلػػؾ اف 
 القصػػػة تشػػػكؿ ادانػػػة تياتػػػية ضػػػد مػػػف لػػػو  اعنػػػاؽ المػػػداف, فػػػي حػػػرب 

 تشريف .
حػػػداث خ فػػػي تمصػػػيؽ األ اف القصػػػة ال تعتمػػػد عمػػػت الريبورتػػػاج : اتػػػموبا  

نتقػػاؿ ت ػػذت اتػػموب المنمػػوج الػػدا مي المباشػػر وغيػػر المباشػػر واالإوانمػػا 
في الزماف والمكاف في معالجة موضوع الحرب مف  الؿ االفعاؿ وردود 

 ( .26االفعاؿ التياتية والعتكرية والنفتية )
ة فػي طػرح البطػؿ بػػػ وبر ية تياتية يكشؼ عمػي الناصػري عػف قػدرة طي

التياتػػي ضػػمف اجػػواء نفتػػية موحيػػة خ وميػػزة ىػػذه االجػػواء انيػػا تتػػحب 
عػػب الػػت المتابعػػة والترقيػػب والتػػوجس مػػف القػػارئ بػػنفس متالحػػؽ غيػػر مت

 الؿ مطاردة واعتقاؿ المناضميف التياتييف بتتب نشاطاتيـ في توزي, 
المنشػػورات التػػرية وتنفيػػذ ميمػػاتيـ النضػػالية الم تمفػػة فػػي تمػػؾ الظػػروؼ 

 ( .22بة مف تةريا العراؽ التياتي )مالمتق
شػػنت  (( الػػذي 6/8/2851( مػػف يػػوـ )) 21تت ػػذ قصػػة )) الرفػػاؽ (( )
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فيػػو التػػمطة العارفيػػة االعتقػػاالت والمطػػاردات الواتػػعة عمػػت المناضػػميف 
ليػػا فػػي تقصػػي قضػػية واحػػد مػػف المناضػػميف  اتاتػػيا   فػػي العػػراؽ : محػػورا  

 اثناء تمؾ االعتقاالت .
اف بطؿ القصة : الذي لـ يشيد عممية القبض عمت المناضػؿ ) تػعدوف 

 عتقاالت في نفتو .ثار التي تركتيا عممية اال( ػػ يروي لنا اآ
لػػـ يػػر الحػػادث خ وشػػعرت بحػػزف  ) فةيقنػػت بػػةنني الصػػبي الوحيػػد الػػذي 

الػػذي يشػػدنا فػػي القصػػة : ىػػو اف أزالـ التػػمطة يبحثػػوف والتػػر (  عميػػؽ
كانػػت التػػبب الرئيتػػي فػػي اعتقػػاؿ تػػعدوف خ وينمػػو عػػف أوراؽ تػػرية خ 

الحػػػػدث عبػػػػر أحاديػػػػث الصػػػػبية خ حيػػػػث يػػػػدركوف اف تػػػػعدوف لػػػػـ يعتقػػػػؿ 
 في وحده خ بؿ اعتقؿ وا تفت معو رفاؽ   روف .توي 

 وتتوتـ أـ تعدوف في ذلؾ الصبي مالمح ابنيا الغائب خ ال لكونو بػديال  
لتعدوف خ بػؿ النػو امتػداد نضػالي متػتمر لػو خ ولػذا فيػو يواصػؿ طريػؽ 
النضاؿ الذي ابتدأه تعدوف خ اذ تتممو اـ تعدوف تمؾ االوراؽ التػرية خ 

انػو تيجػت قضػية  ال  إيجيػد القػراءة بصػورة جيػدة خ وبما اف ىذه الصبي ال
الوراؽ )) ودمػػتـ لمنضػػػاؿ (( ممػػػا حػػػدا بػػػةـ امصػػيرىـ المشػػػترؾ فػػػي تمػػػؾ 

تعدوف الوؿ مرة اف تبتتـ وتطمؽ زغاريدىا بفرح عمت الرغـ مف ا تفاء 
 ولدىا .
القػػػاص ىػػػذا الصػػػبي كداللػػػة رمزيػػػة تشػػػير الػػػت امتػػػداد ذلػػػؾ  ثمرلقػػػد اتػػػت

عمت اف بتعدوف خ وبالتالي اراد اف ي كد اؽ المتمثؿ النضاؿ الطويؿ الش
تمػػػػؾ التػػػػمطة اتػػػػتطاعت اف تقطػػػػ, طريػػػػؽ ذلػػػػؾ المناضػػػػؿ خ ولكنيػػػػا لػػػػـ 
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 ( .23تتتط, عمت االطالؽ ايقاؼ اتتمرارية الديمومة النضالية )
فػػي قصصػػو الػػت الشػػعارية يجػػنح عمػػي الناصػػري قػػاص شػػاب ورغػػـ أف 

و االجتمػػاعي الػػت أقؼ التياتػػي المو بػػيحػػاوؿ االرتفػػاع فإنػػو والتقريريػػة خ 
القيمة العميا في حياة االنتاف المتواضػ, دائمػا فػي موقػؼ منػاىض لقػو  

 القير واالتتالب والحرماف .
 كثيفػة أزمة واحتراؽ توىج لحظة عندي القصة))  ياتيف نجماف يقوؿ ●

تركات  عمت الضوء نقاط وتركز ا ر  الت حالة مف الموقؼ فييا يتحوؿ
الت الذروة خ تشبو القصيدة الحديثة بكونيا التمنح نفتيا البطؿ لموصوؿ 

 .ؿ مف  الؿ االجزاء (( كدفعة واحدة وانما يتشكؿ ال
القصػػػػيرة )) صػػػػوت الفػػػػرد  ف القصػػػػةبػػػػة نػػػػورو أوكيتبنػػػػت القػػػػاص مفيػػػػـو 

) الفػرد الممقػت فػي بقعػة نائيػة ميجػورة في انو  ويتوافؽ معو خ المتعب ((
وال ػػػارجي متمزقػػػا وطافحػػػا بشػػػجاعة  يعػػاني رعػػػب النفػػػي وقتػػػوة الػػػدا مي

طة مالقمػػػب االنتػػػاني النبيػػػؿ وىػػػو ي تػػػـر أعتػػػت واشػػػرس التحػػػديات المتػػػ
 ( .الت الواق, الطبيعي واالجتماعي ال نوع الشكا كقدرة رىيب رافضا  

نتػػػاف القصػػػة عنػػػدي يعػػػاني مػػػف القمػػػؽ إ ))يػػػر  القػػػاص أيضػػػا  خ بػػػةف و 
بقػػي واالحتػػاس بعػػدـ واالضػػطياد الط العػػذابو النفتػػي خ الحػػزف الثػػوري 

واقعيػػػػة تعتمػػػػد يقػػػػوؿ )) وفػػػػي قصصػػػػي ثمػػػػة ر يػػػػا  وا يػػػػرا  خ الضػػػماف (( 
 . ( 21(( ) التعامؿ بمغة شعرية

اذا كانػت القصػة عنػد نجمػاف ياتػػيف تشػبو القصػيدة الحديثػة خ فػال يمكػػف 
و يتحوؿ أ الزمة المكثفة بالتوىج واالحتراؽتمؾ االقصيدة اف تتحمؿ ىذه 
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الػػػت ا ػػػر  خ أي ال تتػػػتوعب )) صػػػوت الفػػػرد  فييػػػا الموقػػػؼ مػػػف حالػػػة
المتعػػػب (( الػػػذي يعػػػاني النفػػػي والتمػػػزؽ والرعػػػب واشػػػكاالت ذلػػػؾ الواقػػػ, 

ػػػ ؿ )) القصػػػيدة الطبيعػػػي واالجتمػػػاعي بػػػالمرة خ فنجمػػػاف ياتػػػيف ىنػػػا يحم 
الحديثة بالذات (( بما التحتمؿ خ كما اف نموذجو ال ينطبؽ عميػو مفيػـو 

كفف متوحد (( والقاص )) كصػوت منفػرد  ) أكونور ( لمقصة القصيرة ))
ذا أزدواجيػة ( ومعنت ذلؾ اف نجماف ياتيف يعاني في مفيومػو ىػ26(( )

 ( .مبيمة بينو وبيف) أكونور
ف مشكمة نجماف إوعمت الرغـ مف ىذه االزدواجية في التوجو واالتجاه خ ف

خ ف انػػو يحػػاوؿ اف يػػ طر قصصػػو بتقنيػػة محػػددة ياتػػيف القائمػػة حتػػت اآ
لمتػػحر واالنبيػار خ ليػذا فيػػو يقتػرىا ضػػمف  كػوف لديػػو المغػة مبعثػا  كػةف ت

أشػػػػكاؿ وقوالػػػػب معتنػػػػت بيػػػػا أشػػػػد االعتنػػػػاء دوف تػػػػةطير مقابػػػػؿ الفكػػػػاره 
 واحداثو القصصية .

امػػا بطمػػػو الػػػذي يعػػاني ) كمػػػا يقػػػوؿ ( الرعػػب واالتػػػتالب والقيػػػر خ فينػػػا 
 نتتاءؿ : 

ي واالحتػػاس بعػػدـ ػػػ ىػػؿ ىػػو فعػػال يعػػاني مػف العػػذاب واالضػػطياد الطبقػػ
 الضماف ؟

اف البطػػػػؿ الػػػػذي يطرحػػػػو نجمػػػػاف ياتػػػػيف يمػػػػر ضػػػػمف طقوتػػػػو  اصػػػػة 
حيػػث ف خ يمارتػيا ب فػاء شػديد خ ولكػف عوالمػو مازالػت مدىشػة حتػت اآ

 وأعبػػر مشػػاعر واحاتػػيس متوثبػػة تػػطورة وال رافػػة والرقػػت تشػػير الػػت اال
 متشنجة عمت الدواـ .
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لقػػيس ػػػػ المػػذنب (( والػػت الفنتازيػػا واذا كػػاف قػػد لجػػة الػػت التػػاريا )) أمػػر  ا
القديـ ػػ لمحزف مراتيـ المػوت ػػػ القػرد واالشػياء الجميمػة ((  ح)) تفر الجر 

عتمدىا زكريػا مثمما إو الفنتازية ألـ يعتمد االتتعارة التةري ية فإنو ( 25)
ثامرػػػػػ جميػػػؿ القيتػػػي ػػػػػ جمػػػاؿ الغيطػػػاني ػػػػػ وليػػػد ا الصػػػي وغيػػػرىـ خ بػػػؿ 

التاري ية والفنتازية كةطر فنية دوف توظيػؼ تػةري ي  اعتمد عمت االجواء
و الش صػػػػػػية أو عمميػػػػػػة لالتػػػػػطورة أفنتػػػػػازي ضػػػػػمف مقػػػػػػايس عقميػػػػػة و أ

 ( .27و المكاف )أو الممتدة في الزماف أالمتجددة 
اف ر يػػػة نجمػػػاف ياتػػػيف التػػػي يعتمػػػد فييػػػا ) كمػػػا يقػػػوؿ ( التعامػػػؿ بمغػػػة 

خ ولكنػو فػي قصصػو  نػا  احيا ديػر شعرية تجنح الت العتمة والغموض والتج
 في تمرير الحدث القصصي ضمف لغة تمتة متقدما   اال يرة يمتمؾ وعيا  

 .قبػػة الحػػدث امر فػػي خ بػػؿ ىػػي محكمػػة ومكثفػػة لػػيس فييػػا تػػيولة لغويػػة 
ففي قصصو )) جوار قصر شاىؽ ػػ لحظات مف حياة حمادي ترحاف ػػػ 

قصصػية المصوص  ػػ الرجػؿ (( وغيرىػا : ر   متميػزة ت كػد عمػت مقػدرة 
 في تعاممو م, معطيات م تمفة مف الواق, .

( يعػػاني فييػػا 29ػػػػ فػػي قصػػة )) لحظػػات مػػف حيػػاة حمػػادي تػػرحاف (( )
البطػػػؿ حالػػػة ىػػػي مػػػزيج مػػػف اليػػػةس والمػػػرض فػػػي احػػػد  المتتشػػػفيات خ 

و أوكػػػاف يتتشػػػؼ أممػػػو فػػػي الشػػػفاء مػػػف  ػػػالؿ الممرضػػػة التػػػي تواتػػػيو 
  ر . ت نتو بيف حيف و 

يحػػػب حميمػػػة فيػػػو بالحيػػػاة خ ديدة فػػػي التشػػػبث رغبػػػة شػػػحمػػػادي يمتمػػػؾ و 
الممرضػػة رغػػـ مرضػػو خ ممػػا كانػػت اتػػيرة لحالتػػو : ىكػػذا كانػػت تعميقػػات 
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خ وليػػذا كػػاف يمجػػة الػػت الغنػػاء  المرضػػت التػػي تثيػػر حمػػادي القػػروي دائمػػا  
غنائػػػو  ففػػػي خ عبيػػػرا عػػػف الكبػػػت النفتػػػي واالجتمػػػاعي الػػػذي يعػػػاني منػػػوت

 تت .ألوعة وحرقة و 
 وت يشوبو التوتر قاؿ : حميمة ىؿ .. ىؿ .. )) قاطعيا بص

 ػػ ماذا ياحمدي ؟ ..
 ػػ ىؿ تتزوجيني ؟ .. 

صمتت حميمة وشعرت كما لو اف الطير يةكؿ مف رأتيا وتمونت عيناىا 
 الناعتتاف بم تمؼ االنفعاالت (( .

وثمة قوة تحرية تشد حمػادي الػت قريتػو .. الػت اىمػو .. أقاربػو خ فيتػةرؽ 
 يجة حالتو النادرة كما قاؿ الطبيب .ويتعذب بصمت نت

بقػػػدرة مدىشػػػة فػػػي  اف نجمػػػاف ياتػػػيف ينفػػػرد فػػػي ىػػػذه القصػػػة  صوصػػػا  
فػي الكشػؼ اتتبطانيا   اعتمد اتموبا   قدتشكيؿ احداث حمادي ترحاف خ ف

 عذابات النفس الدا مية . عف 
-عػالـ الطفولػة  -( يقتحـ القػاص بجػرأة 28ػػ وفي قصة )) الحدث (( )

اف قصػػػة )) الحػػػدث (( ليتػػػت أنضػػػج تجػػػارب  ال  خ إفنيػػػة  بحػػػذر وميػػػارة
نجمػػػػاف ياتػػػػيف فػػػػي عػػػػالـ الطفولػػػػة خ فينػػػػاؾ )) المنػػػػارة (( و )) مممكػػػػة 
المعجػػزات (( وقػػد تميزتػػا بكثافػػة الر يػػة وعمػػؽ التجربػػة و صػػوبة ال يػػاؿ 

 وقوة الذاكرة .
اف عػػػػػػوالـ نجمػػػػػػاف ياتػػػػػػيف الطفوليػػػػػػة  صوصػػػػػػا تكشػػػػػػؼ عػػػػػػف  وعمومػػػػػػا  

جديػػػػػدة فػػػػػي تجربػػػػػة الكتابػػػػػة عػػػػػف اليمػػػػػـو الشػػػػػعبية معالجػػػػػات متقدمػػػػػة و 
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 والحكايات ال رافية والطقوس الدينية في عالـ االطفاؿ .
 فػػػي غنيػػػة تجربػػػة مػػػرزا فػػػ اد يحقػػػؽ االطفػػػاؿ عػػػالـ عػػػف فنتايػػػة بر يػػػة ●

فػػػي حيػػػوات متجػػػددة خ فيػػػو يت ػػػذ مػػػف الحمػػػـ والتػػػحر وال رافػػػة  محتواىػػػا
لػػػة فػػػي عػػػالـ الطفولػػػة . الزوايػػػا والمكػػػامف المجيو ومػػػف ثػػػـ تةويػػػؿ تفتػػػير 

والقصة عند ف اد مرزا يتوبيا مدىشة خ ذات احػداث متػوترة االطػرؼ بقػوة 
 تحرية  فية تةتر النفس وتقبض عمت مكامف الروح .

تجػاه تغييػر العػالـ مػف ا( ر ية حادة ب16ػػ في قصة )) مدف الدىشة (( )
مػػت مػػادة  ػػالؿ الحمػػـ واالمنيػػة والتطمػػ, لمػػا وراء الواقػػ, خ معتمػػدا بػػذلؾ ع

 الواق, ذاتو : 
 )) ىؿ نحف فقراء ؟

 قالت :
 ػػ نعـ 
 قاؿ :

 ػػ مف ىـ الفقراء ؟
 قالت :

 ػػ كؿ الناس (( 
خ ولكف ترعاف ما يتحوؿ الت حالػة فنتازيػة  ةىكذا ينتاب الحدث بتالت

 مشحونة بنفس واقعي :
 شيء م كد وغير قابؿ لمتغير . ((كؿ )) العصفورة : 

 ((  جدا  )) الطفؿ : انني يائس 
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 زداد اتتػا ا  أفيػو  تػتقر  ا حاولت العثور عمت مكػاف نظيػؼ ألالنير : كمم
. )) 

الطفؿ ىنا انموذج متوحد م, نماذج ا ػر  تعػاني مػف القيػر االجتمػاعي 
ىذا القيػر بالبكػاء والحيػرة وااللػـ ازاء قػو  التػحؽ عف خ ليذا نجده يعبر 

فػػي  االنتػػاني لتػػوازفواالتػػتالب الطبقػػي بتػػبب انعػػداـ الصػػفاء والنقػػاء وا
 الواق, االجتماعي . ظاىرم

ورغـ قتوة ىذا العالـ الطفولي بعذاباتو واىتماماتػو المحيطػة خ فيػو عػالـ 
مػػزيج مػػف البػػراءة والعفويػػة والتطمػػ, الػػت التطيػػر االنتػػاني خ فالطفػػؿ ىنػػا 

الػػػػت ر يػػػػا جديػػػػدة لعػػػػالـ ميتػػػػافيزيقي منشػػػػود كبػػػػديؿ لعػػػػالـ  يبقػػػػت مشػػػػدودا  
فػػوض ؛ ولكػػف كيػػؼ يػػتـ رفضػػو دوف وعػػي بصػػيرورة متصػدع متآكػػؿ ومر 

 الوجود ذاتو :
 )) فكر الطفؿ طويال ثـ قاؿ :

 ؟ .. انني يائس جدا   ذا  إنفعؿ  ػػ ماذا
 قالت العصفورة  :

 ػػ أف نضحؾ .
 قاؿ النير :
 أف نمعب 

 قاؿ الطفؿ 
 ػػ فكرة جيدة .. ماذا نمعب ؟ .

 قاؿ النير :
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 نتبادؿ االدوار (( .
ذلػػػؾ ذا تمػػػت خ فمعنػػػت ا  أف تػػػتـ عمميػػػة تبػػػادؿ االدوار خ و مػػػف المتػػػتحيؿ 

تػوؼ ينعػػدـ التػوازف ويحػػدث ال مػؿ فػػي حركػة الحيػػاة خ اذف كيػؼ يػػاتر  
 .. ؟

    )) فجػػػػػػةة حمػػػػػػؿ الطفػػػػػػؿ الجديػػػػػػد حجػػػػػػارة وطوحيػػػػػػا فػػػػػػي اليػػػػػػواء ضػػػػػػاربا  
 العصفورة .

ح الطفػػؿ وىػػو يرمػػي بالحجػػارة . تػػقط الطفػػؿ والعصػػفورة فػػي المػػاء خ تػػرن  
 ا نحو االعماؽ (( .ممف ابتالعي ا  النير بد  ولـ يجد 

حقيقػة منطقيػة يمكػف اليشػكؿ فتراضية إبواقعية الشؾ اف رتـ ىذا العالـ 
ذا كػاف )) كػؿ شػيء فاتػد ورطػب (( ا  ر العػالـ خ و ياالحتكاـ الييا في تغي

في ىذا الفتاد عمة ذلؾ كما يقوؿ القاص نفتو خ فينا البد مف تش يص 
المتػػػةلة دفعػػػت  هاض القصصػػػي خ وبالتػػػالي فيػػػذالقػػػائـ عبػػػر ىػػػذا االفتػػػر 

القاص الت اتت داـ الرمز والفنتازيا في التعبير عػف جػدؿ قػائـ فػي عػالـ 
ذا ا  يػػذا الجػػدؿ خ و التػػببية المحر كػػة لاليػػـو خ اال انػػو لػػـ يصػػؿ بنػػا الػػت تمك

بػػػؿ وحاجػػػة ميتافزيقيػػػة خ كانػػػت الفنتازيػػػا أتػػػاس االبػػػداع الفنػػػي كضػػػرورة 
غيػػر تيػػويمي  يػػاؿ ال تتحػػوؿ الػػت أتػػو خ فينبغػػي لمكاتػػب فػػي تعميػػؽ ر ي

بوعي فكري خ أي ال يمكف اف تكوف الر ية الفنتازية موحية مػا لػـ  محكـ
 تكف متفاعمة م, حركة جدؿ الواق, .

متػػػداد  فنتػػػازي  لزكريػػػا  تػػػامر فػػػي أجوائػػػو الفنتازيػػػة لعػػػالـ إف فػػػ اد مػػػرزا إ
ا اف تت طػت ز اد مػر مكاف الر ية القصصػية التػي يمتمكيػا فػ  إالطفولة خ وب
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كبنيػػة بديمػػة لمواقػػ, أو تمثمػػت الواقعيػػة االفتراضػػية اشػػكاالتيا الفنتازيػػة لػػو 
 .موازية لو 

( نممػػػػػح نوعػػػػػا مػػػػػف ال رافػػػػػة والبػػػػػراءة 12ػػػػػػػ وفػػػػػي قصػػػػػة )) التػػػػػاحر (( )
, بػػػروح تػػػحرية تشػػػدنا بقػػػوة الػػػت تمػػػؾ واالتػػػطورة فػػػي عػػػالـ فنتػػػازي مشػػػب  

أفعاليػػػػا  نػػػػاه مػػػف  ػػػػالؿ ردوداالفعػػػاؿ التػػػػي يتػػػػترجعيا القػػػاص بيػػػػدوء مت
 . الدا مية

ثمة رغبات متناقضة و طوط متباينة بيف فتاة صغيرة وا ر  كبيرة عبػر 
 نزىة في مدينة االلعاب :
 )) الت أيف تنذىب ..؟

 ػػ الت التيرؾ ..
 ػػ أتضايؽ منو ..  

 ػػ نركب الصحوف الطائر ..
 عمي . تػػ في المرة التابقة خ كاد يغم

 ذف .. ؟ػػ ماذا نفعؿ ا
 ػػ نرج, الت البيت . (( 

 وتحاوؿ الفتاة الكبيرة اقناع ا تيا الصغيرة .. ولكف كيؼ ؟ 
لمفتػػػاة الصػػػغيرة عالميػػػا ال ػػػاص مػػػف المشػػػاعر واالحاتػػػيس والرغبػػػات خ 

 ػػػػػر خ اذف مػػػػػاذا تفعػػػػػؿ فػػػػػي اقنػػػػػاع شػػػػػقيقتيا عالميػػػػػا اآ ولمكبيػػػػػرة أيضػػػػػا  
      كػػػػائف تػػػػاحر بمواصػػػػمة ىػػػػذه النزىػػػػة خ ولػػػػـ تجػػػػد تػػػػو  اف تشػػػػدىا الػػػػت 

)) يتػػتطي, اف يفعػػػؿ العابػػػا غريبػػػة ومتػػػتحيمة (( وكػػػذلؾ )) يتػػػتطي, اف 
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يشطر فتاة الػت شػطريف خ ويتػتطي, أف يتنبػة بالمتػتقبؿ ويعػرؼ االمػاني 
 ويقرأ بؾ أفكارؾ ..   ((

ومػػػ, ذلػػػؾ تػػػرفض الفتػػػاة الصػػػغيرة ىػػػذه الػػػدعوة المتمثمػػػة برغبػػػة شػػػقيقتيا 
ر الصػػغيرة الػػذىاب الػػت أي مكػػػاف مػػا تقػػر  الكبيػػرة التػػتكماؿ نزىتيػػا خ بين

ولكػػف دوف أف تػػذىب الػػت ذلػػؾ التػػاحر .. لمػػاذا .. ماتػػر ىػػذه الرغبػػات 
 المتناقضة ؟

ثـ ينقمنا القاص عبر التداعي الت غرفة الفتاة الصغيرة في محاولػة أشػبو 
بػػػالحمـ والشػػػعور بواقػػػ, العػػػالـ المحتػػػوس مػػػف حونيػػػا .. بكػػػؿ تناقضػػػاتو 

عبػػر  يػػاالت متدا مػػة الشػػباح وانػػاس .. و.. كةنيػػا وتراكماتػػو وترتػػباتو 
 تحمـ والتاحر يمس يدىا وىي مبيورة بعالـ االشياء مف حونيا .

عػػػػد وموىػػػػوب : يعػػػػرؼ كيػػػػؼ ينتقػػػػي نماذجػػػػو .. ااف فػػػػ اد مػػػػرزا قػػػػاص و 
مػػػػف  ػػػػالؿ مراقبػػػػة انفعػػػػاالتيـ وىواجتػػػػيـ  اويعػػػػرؼ كيػػػػؼ يتعامػػػػؿ معيػػػػ

بفعػػؿ تغيػػر وتبػػدؿ منا ػػاتيـ واحاتيتػػيـ  المتغيػػرة والمتبدلػػة مػػف ال ػػارج 
 النفتية واالجتماعية مف الدا ؿ .

اؼ .. تػػاذج .. بػػريء .. قريػػب فأمػػا بطمػػو فكػػائف أثيػػري .. بتػػيط .. شػػ
ف يتوحد م, عػالـ مػا فػوؽ الواقػ, أحيانا مف نفوتنا يحدوه فعؿ انتاني أل

ر الواق, المثقؿ باالعباء واليمـو والمتاعػب يعالـ مشروط لديو بقوة تغيخ 
. 

 اهلل عطػػا محمػػد يتميػػز قػػاتـ تعبيػػري بموقػػؼ تنتيػػي ال فنتازيػػة وبر يػػة ●
عمػػػت يتشػػػكؿ حوف بحتاتػػػية مذىمػػػة لعػػػالـ المشػػػ الحػػػاد الشػػػعور بفنتازيػػػا
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 الواق, ذاتو . ركائز
ذا كانػػت فانتازيػػا زكريػػا تػػامر وجميػػؿ القيتػػي ووليػػد ا الصػػي والػػت حػػد ا  و 

اعتمػػدت عمػػت وغيػػرىـ قػػد خ ماعبػػد االلػػو عبػػد الػػرزاؽ ويوتػػؼ الحيػػدري 
الكػػوابيس المرعبػػػة نتيجػػة ال ػػػوؼ واالضػػػطياد واالتػػتالب خ فػػػةف فنتازيػػػا 

 . لواق,لتناقضات امحمد عطا اهلل ذات  صوصية تتتـ بوضوح الر ية 
فػي قصػص محمػد عطػا اهلل تبعػث الدىشػة والتةمػؿ  ةليذا فالر ية الفنتازي
 .عبيرية الرموز بالدالالت الت تتقاط,عالؽ فيو و تتواالنفتاح في عالـ 

( نشػـ رائحػة  اصػة 11ػػ فػي قصػة )) االصػب, التػي شػيعيا الرجػاؿ (( )
لمحػػرب خ ىػػذه الرائحػػة ليتػػت رائحػػة القتمػػت والبػػارود فػػي قصػػص الحػػرب 
التقميديػػػػة خ انمػػػػا ىػػػػي رائحػػػػة الشػػػػييد التػػػػي تشػػػػدنا لحظػػػػة غيابػػػػو ولحظػػػػة 
حضػػػوره مػػػف جديػػػد عبػػػر طقػػػوس مػػػف التشػػػيي, والحمػػػاس واالعجػػػاب فػػػي 

 وز مراتيـ البكاء وال وؼ واليةس المعتادة .محاولة لتجا
)) فػػتح : فالقػػاص يػػر  الحػػرب وكةنيػػا كػػرة تتػػدحرج وليتػػت صػػور تتمػػت 

النػػادؿ المػػذياع خ فةنطمقػػت مػػف فمػػو الحػػرب وا ػػذت تتػػدحرج أمامنػػا عمػػت 
 الطاولة (( .

مػػػف  معكػػػوسباتػػػتثمار المت يػػػؿ الىنػػػا يشػػػتبؾ القػػػاص مػػػ, الحػػػرب  مػػػف
 : يايلاالتتعارة ا
خ وكنػػػػا  / والكػػػػرة تتػػػػدحرج أمامنػػػػا / كػػػػاف اليػػػػدؼ تػػػػيال  العبػػػػوف )) نحػػػػف

     ( ثػػػـ يفاجئنػػػا القػػػاص بتػػػ اؿ العريػػػؼ 13(( )واثقػػػيف مػػػف وصػػػولو تمامػػػا  
)) أحصػػػوا انفتػػػكـ (( فيتحتػػػس الجنػػػود اعضػػػاءىـ : االذرع .. التػػػيقاف 
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      .. الػػػػر وس .. وبالتػػػػالي ينتبيػػػػوف فجػػػػةة الػػػػت انيػػػػـ فقػػػػدوا رفػػػػيقيـ وحيػػػػد 
 . (( الرجاؿ باليتاؼ وال طب الحماتيةعو شي   ا  )) شييد

وعبػػػػر التػػػػداعي خ يػػػػد ؿ وحيػػػػد الحػػػػانوت خ يتػػػػوزع كالبػػػػذور فػػػػي شػػػػقوؽ 
تػػػػػترفض اف تتػػػػػمـ منػػػػػو تػػػػػو   االرض التػػػػػي أحبيػػػػػا .. االرض التػػػػػي )

وذلػػػػؾ  (أصػػػبعو المقطوعػػػػة التػػػػي عػػػػاد بيػػػا الرجػػػػاؿ  وشػػػػيعوه  صػػػػامتيف 
 . اط بجذور االرض ..نتماء واالرتبشارة لمشيادة والبطولة واالكإ
ف محمػػػد عطػػػا اهلل فػػػي قصػػػة )) االصػػػب, الػػػذي شػػػيعو الرجػػػاؿ (( الػػػذي إ

اعتمد فييا الر يػة الفنتازيػة فػي تشػكيؿ أجوائيػا : أوؿ قػاص عراقػي يقػدـ 
بػالرمز والداللػة والموقػؼ فػي القصػة العراقيػة  موحيػا   لنا الحرب موضػوعا  

قػػدميا كػػؿ مػػف  المعاصػػرة بتكنيػػؾ فنػػي متقػػدـ بعػػد قصػػص الحػػرب التػػي
 احمد  مؼ ومحمد  ضير .

ينمػػػػػو عمػػػػػت  طػػػػػيف  ثنائيػػػػػا   ( حػػػػػدثا  11وتتضػػػػػمف قصػػػػػة )) الطيػػػػػور (( )
يتجتػػػػد بر يػػػػة مكثفػػػػة وموحيػػػػة خ حيػػػػث ف ( خ يمتػػػػدا ميف ) غيػػػػر متػػػػوازي

فالقاص يتتمؿ الت عالـ التجناء : عالـ القيػر والعػذاب النفتػي والتطمػ, 
الـ الطيػػػػور : االنعتػػػػاؽ المحػػػبط خ ىػػػػذه الحػػػػواجز الشػػػػائكة فػػػػي مقابػػػػؿ عػػػػ

اف االتػػػػيجة التػػػػي )) تمتػػػػد مػػػػف  ال  إخ المطمػػػػؽ فػػػػي الفضػػػػاء الالمتنػػػػاىي 
جػػػػوؼ االرض الػػػػت اعمػػػػاؽ التػػػػماء حيػػػػث اليجػػػػوز لمطيػػػػر المحمػػػػؽ فػػػػي 

بعػد اف تفػتش قوادمػو أصػاب, رجػاؿ الم ػافر  ال  إالتماء الممتدة اف يعبػر 
 (( كحالة مف حاالت االتتالب االنتاني . 

: اف القصة تتشكؿ مف ب رة ومد  خ الب رة التػي يتموضػ, وبعبارة ا ر  
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فييػػػا البطػػػؿ التػػػجيف واىتمامػػػو بػػػالطيور عبػػػر لحظػػػات التػػػوؽ واالنعتػػػاؽ 
تجػػػػاه تحطػػػػيـ الطػػػػوؽ ال ػػػػارجي . والمػػػػد  المتمثػػػػؿ بالحريػػػػة المتػػػػموبة اب
 القير التياتي .ب

اف لغػػة محمػػد عطػػا اهلل عمػػت الػػرغـ مػػف كونيػػا تنفمػػت مػػف اتػػار الػػوعي 
فةنيػػا تمتمػؾ قػػوة ايحائيػة وتعبيريػػة ذات مقػدرة متميػػزة الػت حػػد مػػا خ الفنػي 

 .مف الدا ؿ النفس القمقة غير المتتقرة انفعاالت في تجتيد 
ي الػػذ المتحػػرؾ الم شػػر ىػػو الرصػػد))  ف: إ محتػػف الواحػػد عبػػد يقػػوؿ ●

يػػػدؿ عمػػػت اصػػػالة وحيويػػػة الحػػػدث (( واف الحػػػس )) ىػػػو اتػػػاس ال مػػػؽ 
وانػػػب القصػػػة خ تػػػرتبط أدؽ االرتبػػػاط بدرجػػػة فالمتػػػحات الجماليػػػة فػػػي ج

حتاتية القاص لما حولو مف الصور خ ومد  وعيو التػتيعابيا بػدرجتيا 
 . الشاعرية التي ت اطب مكامف الشعور عند القارئ ((

الظػػرؼ الػػذي أعيشػػو ويعيشػػو  )) أنػػا أكتػػب تحػػت تػػةثير:  ويقػػوؿ ايضػػا   
 . (16 ريف (( ) روف . أتحتس تجارب اآاآ
اف ند ؿ تفاصيؿ قصصو التي يحاوؿ فييا اعتماد ىذا المفيـو خ قبؿ و  

يتركػػػز عمػػػت  ال  أينبغػػػي االشػػػارة الػػػت اف )) اىتمػػػاـ كاتػػػب القصػػػة يجػػػب 
التي يرتـ عمييا وانما عمػت الش صػية ػػػ أي عمػت االدراؾ المميػز  الرقعة

بصورة  في )) وعي الفكرة االتاتية (( الذي يجعؿ الموقؼ لمقارئ واقعيا  
د عمػػػت اف الر يػػػة الشػػػعرية التػػػي يػػػالتةك ( كمػػػا ينبغػػػي ايضػػػا  15(( )فنيػػػة 

و المحظػػة أيشػكميا القػاص فػػي قصصػو مػف الممكػػف اف تتػتوعب المقطػة 
وىػػذا يتوقػػؼ عمػػت قػػوة الفعػػؿ خ  النفتػػية مػػف  ػػالؿ ا تػػزاؿ الحػػدث شػػعريا  
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مػف كمػا ىػي معكوتػة خ الدا مي لمشعور في مراقبػة االشػياء مػف ال ػارج 
اتػػػتيعاب الحػػػدث عمػػػت الر يػػػة النثريػػػة تكػػػوف اكثػػػر قػػػدرة الػػدا ؿ خ ولكػػػف 

 وتشكيمو بفنية مكثفة .
فػػي قصػػة )) فتحػػت ابػػواب المحطػػة وكػػاف الوقػػت بعػػد منتصػػؼ الميػػؿ (( 

بالعنػػاويف الطويمػػة ؛  ( / التػػي يبػػدو فييػػا القػػاص وفػػي غيرىػػا مغرمػػا  17)
ي يشد البطؿ الت العبػور )) نقطػة .. نقطتػاف ر ثمة قمؽ نفتي وعبث شع

. ثالث ربما تكوف ىذه االصوات في م يمتو اشارة لمبدء بعمميػة العبػور .
 منيا (( . التي عانت طويال  

مف ىنا تبتدئ عوالـ القاص الباىتة وغير المقنعة عمت المتتو  الحتػي 
في رصد ومراقبة تمػؾ االصػوات التػي تشػبو المغػط : البطػؿ يحػاور الفتػاة 

.. يتػػتمقي عمػػت الشػػارع .. .. ي مػػ, مالبتػػو .. يحػػدثيا عػػف حػػب قػػديـ 
تي .. ويتتمر الت بط بحوار مبيـ بيف البطػؿ والفتػاة خ وا يػرا أنتظار اآ

 .. (( . )) كتب عمت الشارع عبارة مفككة ال تعطي معنت معينا  
وثمػػػة ارىاصػػػات وىموتػػػات تنمػػػو فػػػي رأس البطػػػؿ )) تػػػدا ؿ ىائػػػؿ مػػػف 

 االفكار .. والفوضت الدا مية (( .
يفكػػػر  ىػػػو فعػػػال ))أ)) تػػػر  مػػػاىو الجديػػػد .. ((  ويتتػػػاءؿ بطػػػؿ القػػػاص

ف فػػػي (( ىػػػؿ )) الميػػػـ أنػػػو ي تمػػػؼ عػػػف ىػػػ الء الػػػذيف يػػػدوروف اآ أيضػػا  
 التاحة التي ت دي الت الشارع .. (( ؟؟؟ 

المتمثمة والقيـ االنتػانية ذا كاف القاص يرفض ماىو مةلوؼ مف العالئؽإ
 ديػػػد لػػػيس بػػػديال  ف البػػػديؿ الػػػذي يفترضػػػو عمينػػػا كةتػػػموب جإخ فػػػبػػػالواق, 
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 ف ىذا البديؿ ػػ مضطرب وتوداوي قاتـ .خ وذلؾ أل مقنعا   منطقيا  
 ؟ ىذه القصة مثال   بثـ أيف ىي المتحات الجمالية في جوان

 اتػػقاطا   ال  إيبػػدو لػػي اف ىػػذه الممارتػػات الفنيػػة فػػي قػػص الحػػدث ليتػػت 
 لمفيػػػـو فكػػري متقػػػدـ خ كمػػا اف الصػػػورة المتشػػكمة لمقصػػػة ال فنيػػا مت مفػػا  

تكشػؼ عػف اتػتيعاب واع بتمػؾ الدرجػػة الشػاعرية التػي ينشػدىا القػػاص خ 
 ذلؾ النيا بعيدة عف م اطبة مكامف الشعور عند القارئ .

أمػػا فػػي )) حػػيف عػػـ الجفػػاؼ مضػػارب االميػػرة قػػاؿ القػػوـ .. الينػػا البػػدوي 
( فالتشكؿ القصصي أقرب الت قصػيدة النثػر ) بةتػتثناء 19عبد اهلل (( )

الر يػػػة  حيػػػث مػػػف الفنيػػػةمنيػػػا الػػػت مواصػػػفات القصػػػة بعػػػض الفقػػػرات ( 
 والموقؼ والحدث .

وتدور ىذه ال مجات الرومانتية حوؿ العالقة المت م ة بػيف البػدوي عبػد 
حيػػث الشػػوؽ والظمػػة خ عمػػت مضػػارب تمػػؾ االميػػرة  اهلل الػػذي حػػؿ ضػػيفا  

واالنشػػػداد الػػػت االنفػػػراد بػػػاالميرة فػػػي حالػػػة مػػػف الالوعػػػي خ وبػػػيف الجػػػدب 
ؼ والنو  بعػد رحيػؿ االميػرة والبحػث عػف المػاء مػف  ػالؿ منولػوج والجفا

 دا مي مباشر .
ـ عميػػو المجػػوء الػػت اليمكػػف اف يكػػوف الظػػرؼ الػػذي يعيشػػو القػػاص قػػد حػػت  

مثػػؿ ىػػذه المتػػارب ) الميجريػػة ( الحالمػػة فػػي ىػػذا الػػزمف التػػا ف خ أي 
بمعنت   ر اف القاص يعمف انتماءه التجريبي  )دوف حذر ( في تحتس 

 ػػريف خ ىػػذا االحتػػاس الػػذي يبتعػػد عػػف التجربػػة ومػػرارة اليػػـ تجػػارب اآ
 االنتاني . 
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( يعػاني البطػؿ أزمػػة 18وفػي )عنػد ىػذه المحطػػات .. تػرؾ الرجػؿ يػػده( )
 ػػر( و )عنػػد كػػؿ محطػػة .. كػػاف  غامضػػة )ي ػػرج مػػف جمػػده بػػيف حػػيف و 

يترؾ جمده ال ارجي( وبما انػو يحػب اليػدوء فيػو عػادة )) يكػره الضػجيج 
ولػػـ يجػػد تفتػػيرا الزمتػػو ىػػذه تػػو  )انػػو غريػػب ال ينتمػػي الػػت الزمػػاف  ((

 الحاضر( .
ىػػذا البطػػؿ يعػػاني مػػف انتػػالخ طبقػػي ال ينتمػػي الػػت جػػذور الواقػػ, خ فيػػو 

تشػػده .. مجػػرد ولكػف ثمػػة رغبػػة مقػذوؼ  ػػارج دائػػرة الفعػػؿ االجتمػػاعي خ 
 ال يتػػتطي, عمػػت االطػػالؽ رغبػػة فػػي االنتمػػاء الػػت الحاضػػر خ كمػػا أنػػو )

ف الػػت مص مػػف الفوضػػت التػػي تػػزدحـ فػػي جمجمتػػو والتػػي يحػػس بيػػا اآ
 ( . غاية في القوة

اف البطؿ .. القػاص يعػاني مػف حالػة مرضػية تتمثػؿ فػي اليػوس النفتػي 
والجتػػػػدي بغيػػػػة االنتػػػػالخ مػػػػف جمػػػػده أي االنتػػػػالخ مػػػػف واقعػػػػة نتيجػػػػة 

 محياة .لال جدو  االنتماء بأحتاتو العبثي 
متػػػيد )ع( بعنػػػواف : عنػػػدما يكػػػوف انحتػػػار وفػػػي )) يوميػػػات مػػػف قصػػػة ل

 ( حوار يتضػمف أفكػارا  36البحر . طريقا لموصوؿ الت نياية الجتر (( )
 غير محددة خ تتجتد في  ارطة وىمية .غامضة متتقبمية 

والػػذي يشػػدنا فػػي اليػػـو االوؿ منيػػا ىػػذه الفقػػرة التػػي تقػػوؿ )) بػػدأ الجتػػر 
مػ, اف الميمػة .. ليمػة صػيؼ ف االثناف جتػرا شػتوي الييئػة يتير عميو اآ

. )) 
غيػػر ال ادري كيػػؼ يرتضػػي عبػػد الواحػػد محتػػف بيػػذا التالعػػب المفظػػي 
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 .الموحي بةية داللة ما ؟ 
ونعود الػت ))ع(( فيػو يفكػر فػي عينييػا خ و )) س(( كانػت تفكػر بعمػؽ 
البحػػر خ و ))ع(( ال يتػػتطي, اف يمنػػ, نفتػػو عػػف الغنػػاء فيودعيػػا عمػػت 

يعػػود بصػػورة معاكتػػة فيمتقػػي بيػػا خ وىكػػذا لػػـ الجتػػر ولكنػػو تػػرعاف مػػا 
 تكتمؿ عنده بعد فكرة ىذه الرحمة خ كما ولـ تكتمؿ لدينا فكرة القصة .

يضػػػػا عبػػػػر أفالرحمػػػػة تتػػػػتمر والغنػػػػاء يتػػػػتمر وثمػػػػة أمػػػػؿ يتػػػػتمر  وا يػػػػرا  
 مفارقات وتناقضات يومية وحياتية ليس ليا تبرير عمت االطالؽ .

فػػي عبػػد الواحػػد محتػػف التػػي يطمػػح وعمػػت الػػرغـ مػػف االجػػواء الشػػاعرية 
تشػػكيميا خ فيػػي أجػػواء قمقػػو وعػػاجزة عػػف اتػػتيعاب الحػػدث االنمػػوذجي خ 

 ذلؾ النيا تبدو قترية ومقحمة في قصصو .
فػي مػف االنمػاط الفنيػة ىذا اليعني اننا ضػد الر يػة الشػعرية كػنمط ولكف 

 شعور واالحتاس االنتػاني ػػػ أمػا اف تتحػوؿ ىػذه الر يػةالوعي مكامف ال
دا ؿ العممية القصصية بقصد تتجيؿ المتحات عبث شعري الت مجرد 

 رغة .العبة شكمية  ائبة وفىذه الشعرية الجمالية فينا تصبح 
 حػػاجـ الحتػػيف عبػػد فيصػػؿ عنػػد القصػػة تنتػػابجديػػدة  واقعيػػة وبر يػػة ●

 القػػوؿ ويمكػػفخ  لالشػػياء المكثفػػة واالفعػػاؿ بػػاليواجس متدفقػػة شػػيئية بقػػوة
 .  ضير محمد لعوالـ ـمتنا امتداد انو

و تتفػػػػاقـ االشػػػػياء بػػػػدفعات أ( تػػػػزدحـ 32ػػػػػػ فػػػػي قصػػػػة )) الطقػػػػوس (( )
تتػوىج فييػػا متكػررة عبػر اجػػواء تةري يػة واتػػطورية وبمغػة مكثفػة وموحيػػة 

 نقاط ب رية تبقت مشعة بصورة حادة . 
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مػػػة (( تبقػػػت حيػػػة عمػػػت الػػػرغـ مػػػف )) األقائمػػػة عمػػػت أف وفكػػػرة القصػػػة 
يػػة خ ر ال ػػراب الػػذي احدثتػػو اليجمػػات المغوليػػة والتتاالنحطػػاط والتفتػػا و 

 العصور . قت شام ة حتت النياية وعمت مربأي انيا ت
ويتقصت فييا القاص )) عوالـ ترية تطفػو فجػةة فػي تمػؾ الغرفػة الوحيػدة 
المتتةنتػػػػة بالضػػػػوء قػػػػرب المنضػػػػدة بػػػػيف الصػػػػفحات والتػػػػطور (( وعػػػػف 

فػتح االبػواب الموصػدة ويتػود المداف, التي تدؽ أتوار المدف العتيقة خ وت
خ اليمػػػػ, فػػػػي قمػػػػوب االحفػػػػاد خ عػػػػالـ غريػػػػب ممػػػػيء باالشػػػػياء البػػػػاىرة (( 

وتتػػوزع عمػػػت متػػػاحة القصػػػة نمػػػاذج مػػػف االطفػػػاؿ والحيوانػػػات والتػػػعالي 
 والعجائز .. والموتت .. والطيور .

لػػػيس ثمػػػة حػػػدث مركػػػزي لمقصػػػة خ تػػػو  اف البطػػػؿ يػػػرتبط بتػػػةريا لكػػػف و 
التػػػػاريا الػػػػذي عمػػػػت وشػػػػؾ اال تبػػػػار بمادتػػػػو خ االمػػػػة مػػػػف  ػػػػالؿ كتػػػػاب 

زاء تمػػؾ العػػوالـ التػػرية الماضػػية .. إوالتػػاريا ىنػػا يشػػكؿ محتػػو  الر يػػا 
المتاحة الزمنية الممتدة .. المادة الحية المتحركة .. وبالتالي التػي تنمػو 

 وتتصاعد فييا االشياء بدينامية عالية .
ئميػػا الرمػػاؿ وركامػػات وا يػػرا تنتيػػي القصػػة )) بفػػرس بيضػػاء تػػرفس بقوا

 .. رمز القوة العربية .داللة الرفضالقروف (( كاشارة الت 
الزمانيػة  وب طوطػ معقدا   انيا تقتحـ عالما متشابكا  خ اف ميزة ىذه القصة 

 .. عالـ التةريا المتنائي بيف الماضي الغابر والحاضر المعاش .
وير تصػػػاف فيصػػػؿ عبػػػد الحتػػػيف حػػػاجـ يمتمػػػؾ ثػػػروة لغويػػػة مبدعػػػة فػػػي 

 .عمت الت ييؿ والمجازات الموازية لمواق,  االشياء خ ىذه المغة تبعث
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( تشػػػكيؿ مػػػف الصػػػور 31ػػػػػ وفػػػي قصػػػة )) مممكػػػة الصػػػور التػػػوداء (( )
     التػػػوداء فػػػػي  رابػػػػة مػػػػف الحديػػػػد المتػػػػتعمؿ عبػػػػر عدتػػػػة مصػػػػور شػػػػاب 
)) بيف االشياء الصدئة ىياكؿ تػيارات متآكمػة وقضػباف صػدئة وصػفائح 

ة فػي ز ارات  ارجية متعفنة وزجاج قد تحوؿ الت شظايا مغػرو من ورة واط
 الوحؿ مثؿ  ناجر حادة ... (( .

والذي يشدنا في ىذه القصػة ىػو ذلػؾ ال ػيط الػدموي ))  ػيط مػف الػدـ خ 
كدـ بشري لزج خ امتزج بالزيوت خ وىذه الشػمس تػد ؿ اليياكػؿ المن ػورة 

شػياء المحيطػة خ وتضيء  ػيط الػدـ خ تجعمػو اكثػر عتمػة خ مػف بػاقي اال
بو (( وتمػؾ الكػالب التػي تترتػـ ىػذا ال ػيط بوحشػية .. وتمػؾ الديػداف .. 

 الفضالت .. الذباب .. وبالتالي ينتيي  يط الدـ بجثة رجؿ ما .
     اف القصػػػػة تطػػػػرح ر يػػػػة ناضػػػػجة ازاء اعػػػػادة تشػػػػكيؿ الحيػػػػاة مػػػػف جديػػػػد 

من ػػػػور )) ترتيػػػػب االشػػػػياء التالفػػػػة (( كبػػػػديؿ البػػػػد منػػػػو لعػػػػالـ متآكػػػػؿ و 
 ومتصدع في الواق, .

بػالتراكـ الشػػيئي لمصػػور  تاف قصػة )) مممكػػة الصػور التػػوداء (( ال تعنػػ
انتانية االنتػاف دلؿ عمت انتحاؽ تو أر ية تكشؼ خ وانما ىي تتضمف 

 تحت ثقؿ الركاـ المفروض عميو بال نظاـ .
تػػحوقة م( يتقصػػت القػػاص عالقػػة حػػب 33ػػػػ وفػػي قصػػة )) االميػػرة (( )

 -لغناءالممتاع ) االلػـ االنتػاني ( الػذي يشػد البطػؿ نحػو الفتػاة متفجرة با
متعصب / الفتػاة المتػحورة بالصػوت االمنية والحياة مف  الؿ العجوز ال

 تمثمػةحكايػة حػب ا ػر  ممػ, / حنيف االـ الت الغنػاء / وتػدا ؿ الحػدث 
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بػػػالفقير الػػػذي احػػػب ابنػػػة الممػػػؾ كقيمػػػة ايحائيػػػة فػػػي تعميػػػؽ تمػػػؾ العالقػػػة 
 ( .31بيف المغني والفتاة ) القائمة
المنمػػوج الػػدا مي المباشػػر  -يػػة الحكاىػػذه تػػرد فػػي القػػاص اتػػت دـ ولػػـ 

 :وغير المباشر في تةطير ىذا الحدث 
عنػػدما جػػاء الشػػاب يطمػػب يػػد الصػػبية )) تػػوترت عضػػالت وجػػو االب : 

 دـ وحواء  ءبنتي ؟ / كمنا ابنااألديؾ الشجاعة الكافية لتطمب الزواج مف 
لفػالح االب ابتتامة  صفراء : أبوؾ كاف فالحا عند أبي / قاؿ ا / ابتتـ

/ بغضب قاؿ االب : لػف أعطيػؾ ابنتػي (( . الشاب : انتيت ذلؾ الزماف
ويتتػػاب, الحػػدث خ وتتػػدا ؿ حكايػػة ذلػػؾ الفقيػػر الشػػاب الػػذي اشػػترط عميػػو 

رىيبة بحكاية الشاب الذي يروي بغنائو اترار تمؾ الحكاية  الممؾ شروطا  
 مة الجديدة .القدي

خ وتػدلؿ عمػت لد  المتمقي ف ىذه القصة تكشؼ عف قيمة درامية م ثرة إ
امكانيػػة قصصػػية نفتػػية متميػػزة خ وتشػػػعرنا بمػػد  عمػػؽ االلػػـ االنتػػػاني 

 المتفجر في أعماؽ النفس المعذبة والمتمزقة بمرارة التجربة القاتية .
الصػغيرة ػػػ اف فيصؿ عبد الحتيف حاجـ في )) الطقوس ػػ ىمػـو االرممػة 

مممكػػة الصػػور التػػوداء ػػػػ العػػودة مػػف النيػػر (( وغيرىػػا صػػوت قصصػػي 
فػي رصػد ومراقبػة اليمػـو النفتػية واالجتماعيػة خ  رىفػةمتميز بحتاتية م

نماذجػػو ا تيػػار كمػػا انػػو ينفػػرد مػػف بػػيف جميػػ, القصاصػػيف الشػػباب فػػي 
 .جديدة  واقعيةمرموزاتو التعبيرية بر ية وتشكيؿ االناتية 

 التي االنتانية بالشحنة فرحاف جبار تعيد يتميز واقعية رمزية وبر ية ●
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 القشػػػػور عػػػػف ترتفػػػػ, يجعميػػػػا مػػػػا الموحيػػػػة الػػػػدالالت مػػػػف احيانػػػػا   تحمػػػػؿ
انػػو مػػازاؿ يتػػنفس بصػػعوبة تحػػت اجػػواء كافكػػا  ال  خ إ الواقعيػػة والمتػػميات

خ ليػػذا فالقصػة لديػػو ذات اجػػواء معتمػػة ومغرقػػة احيانػػا   وتشػػي وؼأحيانػا  
 ميؿ والتعتيـ .في التض

ذا كػػاف بطػػؿ تػػعيد جبػػار فرحػػاف يمػػارس إ( 36فػػي قصػػة )) التػػوط (( )
لػػـ يجػػد مػػف يبثػػو ىمومػػو فػػةف بطػػؿ تشػػي وؼ  يو خعمميػػة تعػػذيب حصػػان

ويشػػػاركو عذاباتػػػو تػػػو  حصػػػانو خ ومػػػ, ذلػػػؾ فػػػإف تػػػعيد جبػػػار فرحػػػاف  
 بالذات .اتتنتا صورة مشوشة لحوذي وحصاف وعربة تشي وؼ 

ؽ فػػػوؽ الغصػػػف وعصػػػاه ا )) تػػػوط قػػػديـ متػػػور معم ػػػوالػػػذي يتػػػتوقفنا ىنػػػ
كمػػػا اف خ الغميظػػػة التػػػوداء تتػػػةرجح مثػػػؿ تػػػاؽ مبتػػػور لطفػػػؿ كتػػػيح (( 

  ببقػ, مػف الػدـ خ امػا الحػوذي فمنػذ الصػباح كػاف ينمػو التوط كػاف منػد  
 في نفتو  وؼ واكتئاب يتض ـ شيئا فشيئا خ حيث ير  أبيامػا مقطوعػا  

عقدة ذلؾ بداف, تنتابو رغبة في التقي   لة حادة خ ونتيجة لذلؾآبفةس أو ب
ال وؼ الذي يالزمػو عمػت الػدواـ . ولػـ يكتػؼ تػعيد جبػار فرحػاف بػذلؾخ 
بػػؿ تتػػتمر ارىاصػػات بطمػػو عبػػر حالػػة تػػريالية متةزمػػة : تػػحب التػػوط 
المعمؽ عمت الغصف / أعتمت العربة / صرخ بالحصانيف / ىػو  عمييمػا 

لحصػانيف / ىػو  عمييمػػا ب ابقتػوة وعنػؼ / وىكػذا يتمػذذ بطمػو فػي تعػذي
نتيجة لدواف, تادية مذىمة وغريبة خ وبالتالي تنتيي القصػة  بقتوة وعنؼ

 عند متار عصابي مريض .
ف  تعيد جبار فرحاف فػي قصػة )) التػوط (( يمتقػي مػ, بػدايات فاضػؿ إ
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العػػػػزاوي وجمعػػػػة الالمػػػػي وتػػػػالـ العػػػػزاوي فػػػػي تعػػػػذيب نمػػػػاذجيـ وتقطيػػػػ, 
تػػػػتية قاتػػػػية ولذيػػػػذة فػػػػي  ف واحػػػػد عمػػػػت أوصػػػػاليـ واجػػػػراء عمميػػػػات نيم

    تكوينػػػػاتيـ البيموجيػػػػة  خ وبعبػػػػارة ا ػػػػر  خ فيػػػػو مغػػػػـر باالتجػػػػاه التػػػػريالي 
    )) االيمػػػػاف بػػػػالواق, االتػػػػمت الشػػػػكاؿ معينػػػػة مػػػػف التنظيمػػػػات (( وكػػػػذلؾ 

 ( 35)) بقدتية الحمـ (( و )) بمعبة الفكر غير المثيرة (( )
( فيبػدو لػي اف تػعيد جبػار 37( )أما في قصة )) الكراتػي فػي المطػر (

فػػػي أنتقػػػاء أنموذجػػػو وتشػػػكيؿ عالمػػػو بر يػػػة ايحائيػػػة  فرحػػػاف أكثػػػر وعيػػػا  
وتعبيريػػة تبعػػث فػػي أنفتػػػنا نوعػػا مػػف الرغبػػة المتػػػتديمة فػػي مراقبػػة تمػػػؾ 

 اليواجس واالحاتيس الغامضة .
       نتػػػػة الصػػػػغيرة فػػػػي ىػػػػذه القصػػػػة ىمػػػػـو يوميػػػػة واجتماعيػػػػة اف ىمػػػػـو اآ
اديػػػػػة ( تتشػػػػػكؿ ببػػػػػراءة وعفويػػػػػة لنمػػػػػوذج شػػػػػفيؼ بةحاتيتػػػػػو ) نفتػػػػػية وم

 ومشاعره ورغباتو .
وقػػد تمكػػف القػػاص مػػف تفجيػػر البػػ رة المركزيػػة ليػػذه اليمػػـو عبػػر محػػاورة 
مشػػحونة بتػػحر نفتػػي أ ػػاذ فػػي تمػػؾ النقطػػة التػػي يػػتـ فييػػا التمػػاس بػػيف 

 الفتت والفتاة :
 )) ىؿ أنت في الجامعة ؟

 وأحتتت بالرجفة .
 ػػ أجؿ .

 شعرت بالمقمة تقؼ في بمعوميا .و 
 . ػػ لـ أرؾ تابقا  
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 ت رأتيا وأمتكت بقدح الشاي وأرتشفت جرعة منو ىز  
 وقاؿ الفتت :

 ػػ لنقـ الت ىناؾ   (( .
مف ىنا تنشة عالقة غامضة لذيذة ) عالقة حػب متفجػرة بصػمت ( بينيػا 

مػػػؾ الميمػػػة التػػػي وبػػػيف ذلػػػؾ الفتػػػت خ حتػػػت انيػػػا لػػػـ تتػػػتط, اف تنػػػاـ فػػػي ت
تػػدري أىػػي فرحػػة أـ حزينػػة خ ال تعػػرؼ خ وا يػػرا تجيػػش تةرقػػت فييػػا خ وال

 بالبكاء .
اف ىػػػذه القصػػػة تنفػػػرد مػػػف بػػػيف أقاصػػػيص تػػػعيد جبػػػار فرحػػػاف لتنتػػػاب 

تشػػكؿ بمحػػاورة تبعفويػػة غيػػر متكمفػػة خ وتتػػدفؽ بشػػاعرية تمتػػة ىادئػػة خ و 
نفتػػػػية مركػػػػزة خ وبالتػػػػالي اتػػػػتطاعت اف تػػػػ ثر فينػػػػا بقػػػػدر مػػػػاىي متػػػػةثرة 

 واق, .بال
المغنػػي ال يتػػتطي, اف يغنػػي امػػػاـ فػػػإف ( 39وفػػي قصػػة )) المغنػػي (( )

جميػػػور القاعػػػة خ وثمػػػة فعػػػؿ نفتػػػي غػػػامض وغريػػػب يشػػػد المغنػػػي الػػػت 
/ العػػػازؼ يعػػػزؼ فػػػي مواجيػػػة صػػػامتة مػػػ, الجميػػػورالصػػػمت : المغنػػػي 

 مقطوعة ما / المغني مضطرب / و .. 
ماديػػة تػػرعاف مػػا ويشػػير لنػػا القػػاص الػػت اف المغنػػي كػػاف يرقػػب حمامػػة ر 

 تطير وتصبح نقطة متالشية بعد ماكانت تموذ بشجرة متضائمة .
ثػػـ ييػػبط المغنػػي الػػت القاعػػة ويجمػػس عمػػت كرتػػي مػػ, الجميػػور خ بينمػػا 
 يبقت يتاب, تقوط أغصاف الشجرة شيئا فشيئا ؛ والمرارة تتعمقـ في فمو .

كؿ شػػتخ القػػاص فػػي أعمػػاؽ المغنػػي يتػػتبطنو اف رد الفعػػؿ النفتػػي الػػذي 
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التػػي تةتػػر المغنػػي وتمنعػػو عػػف البػػوح المحظػػة الكاشػػفة لمنقطػػة الغامضػػة 
 بما ي تمج في وجدانو مف صبوات ورغبات وأمنيات .

صػبحت عوالمػو ولكف لوال الغموض الشديد الذي يغمؼ أغمب قصصػو أل
 متتتاغة ومتفردة في القصة العراقية .

البحػػث عػػف ( منحػػت 38ػػػػ وتنحػػو قصػػة )) ترنيمػػة الطػػائر الحجػػري (( )
ز تػػيرة ضػػمف واقػػ, نفتػػي متػػور بحػػواجذلػػؾ التػػر ال فػػي فػػي الػػنفس اال

ال لجػػػوء القػػػاص الػػػت التقطيػػػ, والتعتػػػيـ لكانػػػت ىػػػذه القصػػػة قاتػػػية خ ولػػػو 
متقدمة في تشكيؿ ر يتيا خ وبتبب تقطيعيا الػت أربعػة مقػاط, ) النػـو ػػػ 

حػدث  وانتقاؿ القاص مفخ االحجار ػػ العرس ػػ ترنيمة الطائر الحجري ( 
بدقػػػػػػة الػػػػػػربط ضػػػػػبط ىػػػػػػذه المناقمػػػػػة التػػػػػػردية لؤلحػػػػػداث  ػػػػػػر دوف  الػػػػػت 

 :ىوس تغريبي المعنت لو والمعالجة خ كؿ ذلؾ أوق, القاص في 
تطمػػ, الػػت الوريقػػات يبالزجػػاج يحػػرؾ رأتػػو و  محاطػػا   ا  قفػػ)) كػػاف الطػػائر وا

و أو النحيػػػب أالػػػت البكػػػاء  شػػػديدا   المنثػػػورة تحػػػت االرجػػػؿ . ويمتمػػػؾ توقػػػا  
 ... (( .  الطيراف

ويضػػػ, القػػػاص بطمػػػو ) عمػػػواف مرىػػػوف ( فػػػي قفػػػص اتػػػوة بػػػذلؾ الطػػػائر 
المحبوس في قفصوخ حيػث يصػوره امػاـ محاكمػة تشػي بػالغموض خ ىػذا 

فػػي  تجػاه أعمػػؽ كػاف )) ممػػدا  إيػدف, الحػػدث ب خ الغمػوض كمػػا يبػدو لذيػػذا  
 .. بغير ما حراؾ (( .  القفص  امدا  

فػي القفػص )) تػر  لمػاذا يحنػي  وتعتمؽ تتا الت شتت لمطائر المحاصر
    الرجػػػػؿ ظيػػػػره ويغمػػػػض عينيػػػػو ؟ .. ذلػػػػؾ مػػػػا يجيمػػػػو الواقػػػػؼ (( وكػػػػذلؾ 
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)) منذ فترة طويمة لـ يجرب الطائر صوتو .. تػر  مػاذا حػدث لصػوتو ؟ 
. )) .. 
حيػث يبتيج الرجؿ فجةة بةغنية الطائر التي انتابت فػي القاعػة خ  وا يرا  
ح تصػفيؽ يشػتد بقػوة عاليػة خ وبالتػالي يممػالترنـ والغناء يتصػاعد والينمو 

فػػػوؽ غصػػف شػػػجرة أزليػػػة يغنػػػي  نمػػػا  الرجػػؿ ذلػػػؾ الطػػػائر وىػػو يجمػػػس متر 
 لمرجاؿ .

عمػػت الػػػرغـ مػػػف الغمػػػوض الػػػذي يتػػػود ىػػػذه القصػػػة خ فيػػػي تكشػػػؼ عػػػف 
وعي حتي ونفتي في معالجة اشكاالت الواق, االجتماعي الشائؾ الػذي 

نحػػػػػػو الحريػػػػػػة  االنتػػػػػػانييحػػػػػػد مػػػػػػف تطمػػػػػػ, االنمػػػػػػوذج المحكػػػػػػوـ بػػػػػػالقير 
 .نعتاؽواال
 حػػد ومتػػرؼخ  حينػا   مػػنظـ واقعػي باتػػموب تػػالـ لطيػؼ كمػػاؿ ويتميػز ●

بط ت( واذا كانت قصصو تنتمي الت حركة الواق, وتػر 16) راؽ أحيانا  االغ
المعالجػة لديػو مت مفػة فػي فػإف خ الداؿ النفتي واالجتماعي عميو  بو بقوة

نمػط تػردي تقميػدي ينتػاب بػنفس تشكيؿ الر ية خ ذلؾ النػو يعتمػد عمػت 
ولكنيػػػا خ  الموقػػػؼو وبالتػػػالي فالقصػػػة متقدمػػػة مػػػف حيػػػث الر يػػػة  ب خبطػػػ

 مت مفة مف حيث المعالجة التقنية في تشكيؿ االحداث ذاتيا .
م تمفػػػػة فػػػػي التعبيػػػػر عػػػػف  وتت ػػػػذ قصػػػػص كمػػػػاؿ لطيػػػػؼ تػػػػالـ  طوطػػػػا  

دينػػػة (( العالقػػػة المحمومػػػة ػػػػػ الميمومػػػة بمػػػرارة الواقػػػ, بػػػيف )) الريػػػؼ والم
وىػذا مػا يجعميػا قريبػة تمامػا مػف المعايشػة ذات التجربػة الصػادقة خ وىنػػا 

 تكمف قيمتيا بحكـ كونيا صادقة في المعايشة والتجربة .
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بتػػػػبب  مزمنػػػػا   ( يعػػػػاني غثيانػػػػا  12ػػػػػػ فالبطػػػػؿ فػػػػي قصػػػػة )) القػػػػوارب (( )
وحدتو النفتية القاتية التي يشعر بيا في الدا ؿ عمت الرغـ مف الحركػة 

متفاقمػػػة التػػػي تحتويػػػو مػػػف ال ػػػارج )) ترا ػػػت االكػػػؼ . فتػػػقط الجتػػػد ال
كحجر صمد فوؽ بالط الرصيؼ مما جعمو يتممس بةذنو تطح الرصيؼ 
فشػػعر باالقػػداـ المتزاحمػػة تػػرتطـ مػػ, بعضػػيا وىػػي تبتعػػد كصػػوت تحممػػو 

 الريح (( .
فقداف الدؼء االنتاني مف  توحالة البطؿ ىذه تشير خ كما تبدو لي خ ال

التطم, الذي يدفعو الت البحث عف ال الص واالتػتقرار والثبػات خ  الؿ 
ويتمثػػؿ ىػػذا البحػػث عبػػر أحتاتػػو بػػذلؾ الحيػػواف الصػػغير الػػذي يجاىػػد 

كانػت الفريتػة تتشػبث  عماؽ ))اللم الص مف التمكة التي جرفتو الت ا
بالحيػػػاة حتػػػت الرمػػػؽ اال يػػػر (( حتػػػت التػػػمكة ىػػػي اال ػػػر  )) تػػػتحاوؿ 

 اؾ الصياد (( .يوما ال الص مف شب
اف ىػػذا التماثػػػؿ الحتػػػي والنفتػػي بػػػيف قمػػػؽ البطػػؿ وقمػػػؽ الحيػػػواف خ انمػػػا 
ي كػػػد عمػػػت ضػػػرورة البحػػػث عػػػف منفػػػذ لم ػػػالص واالنفػػػالت مػػػف االتػػػار 

 .غامضة  القتري الذي ييددىما بفعؿ قو 
( نجػػػد نتػػػػ ة 11ػػػػػ وفػػػي قصػػػة )) ال ػػػوؼ دا ػػػؿ الجػػػذور المنتػػػية (( )

كما لو اف البطػؿ خ ت االرتداد النفتي مكررة لمبطؿ ولكف بحالة مف حال
و تػػحبتو قػػوة  فيػػة لػػمصػػاب بعقػػدة ال ػػوؼ )) تكػػوف دا ػػؿ العتمػػة كمػػا 

 .العميؽ (( لغرفة الغارقة في بحر مف الظالـ وتط ا
وتنمػػو ىػػذه العقػػدة فػػي ذات البطػػؿ بتػػبب الفػػراغ واليػػةس والوحػػدة خ حتػػت 
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كوكو تتجتػػػػد بصػػػػػورة واضػػػػحة فػػػػػي االلػػػػػـ الػػػػذي يحػػػػػز بنفتػػػػو نتيجػػػػػة شػػػػػ
يرافقػو القمػؽ حتػت النيايػة دوف اف يصػؿ  المتض مة بتموؾ أمو خ وا يرا  

 الت يقيف ثابت . 
 ( قػػدمت لنػػا بطػػال  11ذا كانػػت قصػػة )) الرحيػػؿ عمػػت جػػواد ادىػػـ (( )ا  ػػػػ و 

مرأة عاقر كنمػوذج يعػاني مػف عقػـ االمتػداد الحيػاتي لوجػوده خ اميموما ب
خ وذلػػػؾ بتػػػبب الداللػػػة فػػػةف القصػػػة تبقػػػت مقذوفػػػة  ػػػارج حػػػدود تتػػػميتيا 

أف البطؿ ال تربطو بػالجواد االدىػـ خ و اصة المفقودة ) لمجواد االدىـ ( 
( وم, ذلؾ فالقصة تكشؼ عف معايشػة 11و تعبيرية )أأية قيمة ايحائية 

م لمة لتجربة انتانية صػادقة خ ولكنيػا مػرت ضػمف معالجػة بائتػة تفتقػد 
 الرمز والداللة والموقؼ .
يكوف وغالبػا  مػاتػالـ تنتػاب ببتػاطة متناىيػة خ اف قصص كمػاؿ لطيػؼ 

يتباطػػة ىػػذا خ وقػػد  احبانػػا  طػػار قصصػػي إال يحكمػػو  ىػػذا االنتػػاب جارفػػا  
 .ا ر   احيانا  االنتياب حد الممؿ 

تػاذجوف تػػافيوف تحكميػػـ ظػػروؼ نفتػػية  أمػا ابطالػػو فيػػـ بتػػطاء واحيانػػا  
مػة و المةز  قاتية خ ليذا فيـ يعبروف عف معايشة القاص ذاتو في عالقاتو

يتعػػػامموف مػػػ, الواقػػػ, والحيػػػاة بصػػػدؽ وامانػػػة ولكػػػنيـ خ وتجاربػػػو المريػػػرة 
 وا الص .

 فيػػوخ  فاآ حتػػت تتػػتقر لػػـ واقعيػػة ر يػػة تػػمارة محمػػد قصػػص وفػػي ●
خ  التقميديػػة الواقعيػػة الػػت وتػػارة التغريػػب الػػت وتػػارة الترميػػز الػػت يمجػػة تػػارة
ت مواصػػػػفا أبتػػػػط الػػػػت وتفتقػػػػد مضػػػػطربة كانػػػػت االولػػػػت بداياتػػػػو اف كمػػػػا
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 ( .16والتجربة ) قؼالر ية والمو حيث القصة الفنية مف 
التي كتبيا ما بعد الثورة )) االشجار تورؽ في الصحراء  صاف القص ال  إ

ػػػػػ الفريتػػػة ػػػػػ الشػػػجرة (( وغيرىػػػا ت كػػػد عمػػػت اقترابػػػو مػػػف الر يػػػة الواقعيػػػة 
 المتتقرة الت حد ما .

محمومػة الرغبة تتمثؿ في ال فولكف مشكمة محمد تمارة المزمنة حتت اآ
ال نزعتو ىذه دوف تركيز نوعي لما يكتبو خ ولو انتاج كـ قصصي مف في 

لكػػاف  محمػػد تػػمارة مػػف بػػػيف انضػػج قصاصػػي مرحمػػة الواقعيػػة الجديػػػدة 
التػػػػي يقػػػػؼ فػػػػي طميعتيػػػػا عبػػػػد الػػػػرحمف مجيػػػػد الربيعػػػػي ومحمػػػػد  ضػػػػير 

دي احمػػد  مػػؼ وجمعػػة الالمػػي وموتػػت كريػػو ومحمػػود جنػػداري الجميمػػي 
 وغيرىـ .

( تتض ـ ر ية فوضوية لالشياء 15في قصة )) تاللـ العنكبوت (( ) ػػ 
 المتدا مة خ وبالتالي تنتيي بموقؼ عبثي غير منطقي .

وانمػػػوذج القصػػػة  ائػػػب مصػػػاب بعقػػػدة ال ػػػوؼ واالضػػػطراب خ كمػػػا انػػػو 
اشػياء  نتػ ة مشػوىة مػف نمػاذج تػارتر الوجوديػة وكػامو العدميػة )) ثمػة

كتحابة دا ؿ رأتي . لقد بدأ لػي االمػر مدىشػا لمغايػة خ  بال لوف تتجم,
 يف (( .تغير انني مكثت لحظات أحدؽ في ما حولي بعينيف ميت

ىذا البطؿ نتػ ة مػزورة فػي كػؿ شػيء : فػي مالمحػو وىويتػو خ وبالتػالي 
بعشػوائية  حركػوفيشكؿ نقطة غير معمومة في  ارطػة الواقػ, )) انػاس يت

 تفية كالعادة (( .نحو كؿ االتجاىات والشمس م 
بدايتػػو تتجتػػد فػػي خ اف بطػػؿ محمػػد تػػمارة يبتػػدئ  مػػف حيػػث ال ينتيػػي 
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 الوجود ونيايتو تتالشت في العدـ .
مػػرأة ا  ( فتشػػدنا لػػذة غامضػػة ؛ ثمػػة رجػػؿ و 17ػػػػ امػػا قصػػة )) الحػػاجز (( )

عمت طرفي نقػيض خ والنقػيض ىنػا  الصػة لعبػة  اويػة يمارتػيا الرجػؿ 
تربطيمػػػػػا عالقػػػػػة تػػػػػابقة ( ىػػػػػذه المػػػػػرأة ذات ازاء تمػػػػػؾ المػػػػػرأة ) وكانػػػػػت 

تجػػاه رجػػؿ أحتاتػػو ميػػت خ فكممػػا انػػدفعت المػػرأة نحػػوه إاحتػػاس متوثػػب ب
برغبػػػة جارفػػػة خ تحػػػس باال فػػػاؽ نتيجػػػة برودتػػػو التػػػي تبعػػػث فػػػي نفتػػػيا 

 الفتور .
   اجتيػاز ذلػؾ ال ػط الضػوئي بقائيمػا فػي الغرفػة مػف طػواؿ لػـ يتمكنػا وبذا 

 ات القيـ االجتماعية العقيمة .( المتمثؿ بترتب) الحاجز
ويتمكف القاص مػف تشػبيؾ ىػذه العالقػة المتناقضػة بعالقػة أ ػر  متمثمػة 
بنقيض مشابو بػيف قطتػيف خ ومػف ىنػا يرقػب الرجػؿ مػف جانػب خ وترقػب 

 ر مشيد القطتيف الذي ينتيي بمواء  افت وقد ا تفيا  المرأة مف جانب 
 طة وترور مفاجب .عنيما خ وقد شعرت المرأة عمت اثر ذلؾ بغب

عمػت الضػوء يتبعثػر حتت يجتاز الرجؿ والمرأة ) ال ط الضوئي (  وا يرا  
  ر .كتفييما بعد التصاؽ احدىما باآ

ف قصة )) الحاجز (( تمتمؾ ر ية واقعيػة نفتػية فػي مراقبػة ورصػد تمػؾ إ
االنفعاالت ال فية والرغبات المحمومة في أعماؽ النفس التي تعػاني مػف 

فػي القػاع بالرواتب المرضػية بفعؿ ذلؾ الحاجز المتمثؿ  فماالقمؽ والحر 
 االجتماعي .

 ػػػر قصصػػػو الػػػبعض مػػػف اشػػػكاالت  محمػػػد تػػػمارة يتجػػػاوز فػػػي ولكػػػف 
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يؾ عنده نكاف التكفإف القصة العراقية في التجريب والغموض والتجريد خ 
العمميػػة القصصػػية بػػوعي تقنػػي يػػتحكـ بقػػد تقػػدـ خ فمعنػػت ذلػػؾ أنػػو أ ػػذ 

 وفكري .
 بكامػػؿ يمجػػة حيػػثخ  جديػػد قصصػػي بصػػوت المطيػػري تػػامي يتميػػزو  ●

ىػػػذا  وميػػػزةخ  التػػػةريا توظيػػػؼ الػػػت(  والفكػػػري الفنػػػي)  القصصػػػي وعيػػػو
الصػػػػوت أنػػػػو ذو عػػػػالـ متوحػػػػد بػػػػالرموز التةر يػػػػة والميتولوجيػػػػة الموحيػػػػة 

بالتةمػػؿ  ليػػذا نجػػد عالمػػو القصصػػي جػػديرخ ( 19والمكثفػػة الػػت حػػد مػػا )
 ( .18 ر ) في موض,  وثرنا أف نتناول لؾ والبحث واالتتقراء خ لذ

والبد مف االشارة الت اف جبار ياتيف اعتمد الر ية التةري يػة قبػؿ تػامي 
ف خ لػو شػيئا حتػت اآنعػد نقػرأ ولػـ خ عف الكتابة توقؼ المطيري خ ولكنو 

ويػػػػر  جبػػػػار ياتػػػػيف )) اف الميمػػػػة الجديػػػػدة لمقػػػػاص : أف يبشػػػػر بتػػػػةريا 
(( أي اعادة كتابة التػةريا مػف جديػد وفػؽ  لماضي البشرية ميحقيقي عم

 ( .66ر ية عممية لمتةريا )
 :قد يتةؿ القارئ  وا يرا  

 ػػ ما الذي أضافتو القصة العراقية بعد الثورة ؟
ػػ ولماذ لـ نتناوؿ بقية االصوات القصصية اال ػر  التػي ظيػرت مػا بعػد 

 الثورة ؟
ىػػػػي وحػػػػدىا ػػػػػػ وىػػػػؿ يعنػػػػي أف االصػػػػوات القصصػػػػية التػػػػي كتبنػػػػا عنيػػػػا 

 ف ؟المتميزة حتت اآ
لعػػػػؿ أبػػػػرز الظػػػػواىر التػػػػي تشػػػػدنا فػػػػي قصػػػػص مػػػػا بعػػػػد الثػػػػورة : ظػػػػاىرة 
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االمتػػػداد والتفػػػرد خ االمتػػػداد المتمثػػػؿ بتنػػػامي الػػػوعي  القصصػػػي الفكػػػري 
المتواصػػمة فػػػي ال مػػػؽ الحفريػػػات والتقنػػي لمػػػا قبػػؿ الثػػػورة خ بمػػػا فػػي ذلػػػؾ 

القصصػػية التػػي تنفػػرد  والتجريػػب . والتفػػرد المتمثػػؿ ب صوصػػية التجربػػة
االمتداد والتفرد فػي قصػص فظاىرة عف التجارب التي تبقتيا خ وبالتالي 

الت مػػا بعػػد الثػػورة تكشػػؼ عػػف مػػد قصصػػي يشػػير الػػت جممػػة مػػف التشػػك  
 التقنية والموقفية الجديدة والجادة في القصة العراقية .

 متػةثرا  ولكف ما ي  ذ عمت ىاتيف الظاىرتيف : اما اف يكوف ىػذا االمتػداد 
تتػػػػتوعب التجربػػػػة الحديثػػػػة خ ال ة شػػػػعريةفبصػػػػ و متفػػػػردا  أ بصػػػػفة تممكيػػػػة

وكػػػذلؾ التنػػػػاقض بػػػػيف مفػػػاىيـ قصاصػػػػي مػػػػا بعػػػد الثػػػػورة وبػػػػيف تجػػػػاربيـ  
القصصية خ فيـ عمت متتو  التنظير يمتمكوف مواقؼ متقدمة في تحديد 

و تحػػػػوالت الواقػػػػ, االجتمػػػػاعي والتياتػػػػي أزاء اشػػػػكاالت إميمػػػػة القصػػػػة 
ي ي خ ولكػػنيـ عمػػت متػػتو  التطبيػػؽ فػػي كتابػػة القصػػة خ مت مفػػوف والتػػةر 
تشػكمة لػدييـ التػوازف التقنػي والمػوقفي بػيف المفػاىيـ الممما ينعػدـ خ تماما   

 القصصية . وبيف معطيات التجربة
اوؿ ىػػػػذه نػػػػذا كنػػػػا لػػػػـ نتا  ( و 26صػػػػوات قصصػػػػية الحصػػػػر ليػػػػا )أوثمػػػػة 

ف كاف البعض منيػا قػد وا خ االصوات خ فيذا اليعني انيا لـ تضؼ شيئا  
عدناف منشد التػعيدي ػػػ جبػار ياتػيف ػػػ ( وغيػرىـ خ  -ف اد مرزا توقؼ ) 

ىذا مف ناحية خ ومف ناحية ا ػر  يمكػف القػوؿ اف االصػوات القصصػية 
الت حد ما فػي  ائزةعالمات مالتي تعرضنا ليا في موضوعنا ىذا تشكؿ 

يضػػػا انيػػػا أؿ تطػػػور القصػػػة العراقيػػػة المعاصػػػرة خ واتػػػتطي, القػػػو  طريػػػؽ
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 .القصصية الجديدة  أضافت بعض القيـ
                                                                            

2878 
 

 إحاالت
/ د . عبػػد االلػػو أحمػػد / ص ػػػػ 2االدب القصصػػي فػػي العػػراؽ / ج  (2)

91 . 
شعرية البد مف االشارة الت أف ما كتب حوؿ االصوات القصصية وال(1)

اليتجػػػػاوز المفػػػػاىيـ التػػػػي بػػػػرزت بعػػػػد ثػػػػورة التػػػػاب, عشػػػػر مػػػػف تمػػػػوز ػػػػػػ 
 غير الموضوعية خ منيا : والتنظيرات

ة / / مجمة الكممػ الؿ منظور حضاري/ م يد الطالؿ ػػ أدب الشباب مف
/ والػػذي لػػـ يتواصػػؿ فيػػو الطػػالؿ 2871العػػدد التػػادس / تشػػريف الثػػاني/ 

ار والقػػػػراءة والنقػػػػد التقػػػػويمي الػػػػت جػػػػدؿ الحػػػػو  كمػػػػا يطمػػػػح ونطمػػػػح ايضػػػػا  
 لقصص وقصاصي بعد الثورة .

ػػػػ قػػراءة اوليػػة فػػي شػػعر الشػػباب / طػػرد الكبيتػػي / مجمػػة االقػػالـ / العػػدد 
/ ويعنػي النافػد بجيػؿ االدبػاء  37/ ص  2877الراب, / كانوف الثػاني / 

الشػػباب )الجيػػؿ الػػذي نػػزؿ الػػت ميػػداف الكتابػػة اوا ػػر التػػتينات أو أوائػػؿ 
ت ( ولكنو يتتدرؾ قائال بعبارة ا ر  )) انو الجيؿ االدبػي الػذي  التبعينا
 . تموز القومية االشتراكية(( 36ػػ  27بعد المد الثوري لثورة  ولد أدبيا  

وعمت الرغـ مف صحة مفيومو اال يرخ فيو يتركنا نتةرجح بيف مفيوميف 
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 دوف أف يصؿ الت قناعة محددة لمفيـو شعراء ما بعد الثورة .
فػػػػي االدب االنكميزيػػػػة الحػػػػديث / د . طػػػػو اعػػػػالـ القصػػػػة اتػػػػات در  (3)

 . 277محمود طو / ص ػػػ 
 . 18الجبؿ االبيض / قصص / ص ػػ  (1)
فػػي بعػػض قصػػص امجػػد  نالحػػظ اف ش صػػية الشػػيا تتكػػرر دائمػػا   (6)

توفيػػػؽ تػػػواء فػػػي مجموعتػػػو االولػػػت )الػػػثمج .. الػػػثمج ( أو فػػػي مجموعتػػػو 
مػػػا تمثػػػػؿ  ام تمفػػػة منيػػػػ بعػػػػادا  أت ػػػذت الثانيػػػة )الجبػػػػؿ االبػػػيض( خ وقػػػػد ا

الحكمػػػػة الطوطميػػػػة أو الفمتػػػػفية أو التةمميػػػػة خ وبالتػػػػالي فيػػػػي ش صػػػػية 
اف ش صية الشيا في قصػة )) الشػجرة (( ال تت ػذ  ال  إطريفة بداللتيا خ 

 أي بعد مف تمؾ االبعاد .
 . 6الجبؿ االبيض / ص ػػ (5)
 . 92المصدر التابؽ خ ص (7)
) التػػػػيؼ و (صػػػػتي ) بػػػػائ, الطيػػػػور الصػػػػغيرونتػػػػتثني مػػػػف ذلػػػػؾ ق (9)

   الثمجيػػػػػػػة  "والزائػػػػػػرة (( باعتبارىمػػػػػػا ال تنتميػػػػػػاف الػػػػػػػت المػػػػػػادة القصصػػػػػػية 
 . "ة بميوالج

مجمػة الطميعػة االدبيػػة / العػدد ال ػامس والتػػادس /  يػار وحزيػػراف /  (8)
 . 11ص 

ير  ياتيف النصير في نقده المنشور فػي مجمػة الطميعػة االدبيػة /  (26)
/ أف ىػػػػذه القصػػػػة  262ػػػػػػ  266/ ص  2875التػػػػاب, / تمػػػػوز /العػػػػدد 

االتػموب ىػو فػف  أأف ىذ تنتمي الت )) القصة الريبورتاج (( وير  أيضا  
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ر  قصػػة )) مػػف لػػو  اعنػػاؽ المػػداف, (( ال تنتمػػي نػػاننػػا  ال  إقػػائـ بذاتػػو خ 
الػػػت ىػػػذا المػػػوف مػػػف الكتابػػػة خ كمػػػا اف الريبورتػػػاج أقػػػرب الػػػت الصػػػياغة 

الػػػت فػػػف القصػػػة خ وليػػػذا فقصػػػة عمػػػي الناصػػػري تميػػػزت  الصػػػحافية منػػػو
   كمػػا انيػػا غيػػر تتػػجيمية خ أي خ بر يػػة تياتػػية فػػي تشػػكيؿ ر يػػة الحػػرب 

, االحػػػداث خ بػػػؿ اعتمػػػدت تيػػػار الػػػوعي واالنتقػػػاالت يػػػتعتمػػػد عمػػػت تجمال
الزمنية والمكانية في مراقبة ورصد االفعاؿ وردود االفعػاؿ الش صػية مػف 

رب . ولكػػػف مػػػا  ي  ػػػذ عمػػػت القػػػاص فػػػي ىػػػذه دا ػػػؿ و ػػػارج أجػػػواء الحػػػ
ولـ يحتف خ لتعجب واالتتفياـ والتنقيط االقصة كثرة اتت دامو لعالمات 

 لصحيح .اتت داميا في مكانيا إ
تػػتثني مػػف ذلػػؾ قصػػة )) منشػػورات لػػـ تعػػد تػػرية (( التػػي تفتقػػد نو  (22)

الرغـ  الت الر ية التياتية المكثفة خ كما انيا تفتقد الت تقنية مقنعة عمت
 تـز في موقفيا .ممف تقدـ المنظور التياتي الم

خ  65/ ص  2877أيمػػوؿ /  7/  159مجمػػة الػػؼ بػػاء / العػػدد / (21)
67 . 
كتب غالب ىمتا متابعة نقدية لقصص الشير في مجمػة الػؼ بػاء  (23)

/  62ػػػػػػػ  66/ص  2877/ تشػػػػػريف االوؿ /  6( فػػػػػي  171/ العػػػػػدد ) 
 فييا :يقوؿ 

ىي داللة خ ليس مف في ىذه القصة اف كؿ كممة تقاؿ ة )) ولكف المشكم
 ػػالؿ ارتباطيػػا بالقصػػة ككػػؿ بػػؿ بػػذاتيا . وىػػذا ي ػػرج القصػػة مػػف كونيػػا 

ذ تفقػػد كػػؿ عالقػػة بفػػف إ. وكػػؿ ىػػذا ييػػوف أمػػاـ نيايػػة القصػػة  عمػػال فنيػػا  
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 القصة وتتحوؿ الت داللة محضة (( . 
 91خ ص 2871مجمة الكممة خ العدد التادس خ تشػريف الثػاني خ  (21)
 . 96خ 
القصػػيرة (( القصػػة راجػػ, كتػػاب )) الصػػوت المنفػػرد / مقػػاالت فػػي  (26)

 . 263/ ص فرانؾ اوكونور
مػػػػف مجموعتػػػػو القصصػػػػية )احتػػػػراؽ( التػػػػي صػػػػدرت عػػػػف المركػػػػز  (25)

 . 2871الثقافي في جامعة الموصؿ عاـ 
و فنتازيػػػػػة أفػػػػػي قصػػػػػص )احتػػػػػراؽ( لػػػػػيس ثمػػػػػة اتػػػػػتعارة تةري يػػػػػة  (27)

دقيؽ فػي توظيػؼ ش وصػو واحداثػو القصصػية خ بػؿ لجػة الػت بالمعنت الػ
االجػػػواء التاري يػػػة والفنتازيػػػة فػػػي تفتػػػير بعػػػض مظػػػاىر اليػػػوس النفتػػػي 
واالجتماعي خ ومعنت ذلؾ ىناؾ فارؽ فني وفكري بػيف اف تكػوف القصػة 

و أو تػػػػاري ي وبػػػػيف اف تكػػػػوف ذات توظيػػػػؼ فنتػػػػازي أذات جػػػػو فنتػػػػازي 
ية تةري ية . والجػدير بالػذكر اف عبػد تةري ي لحكاية أتطورية أو ش ص

الحتػػػػيف صػػػػنكور لػػػػـ ينتبػػػػو الػػػػت ذلػػػػؾ فػػػػي مقالتػػػػو النقديػػػػة ) االتػػػػتعارة 
التاري يػػة فػػي احتػػراؽ ( التػػي جػػاءت تػػريعة وغيػػر مركػػزة خ وقػػد نشػػرتيا 

 . 99/ صػػ 2876مجمة الطميعة االدبية / العدد الثامف /  ب / 
 / ص  2875/ تمػػػػوز / مجمػػػػة الطميعػػػػة االدبيػػػػة / العػػػػدد التػػػػاب,  (29)

11 . 
 . 2877مجمة الطميعة االدبية / العدد االوؿ / كانوف الثاني /  (28)
 / 2876مجمػػة الطميعػػة االدبيػػة / العػػدد الثالػػث / كػػانوف الثػػاني /  (16)



 

153 
 قضايا القصة العراقية المعاصرة

 . 17ص
ػػػػ  39/ ص ػػػػ  2876 ب /  5/  368مجمػػة الػػؼ بػػاء / العػػدد /  (12)

38 . 
الحػػػػادي عشػػػػر / تشػػػػريف الثػػػػاني /  مجمػػػػة الثقافػػػػة العربيػػػػة / العػػػػدد (11)

 . 217/ ص 2875
تػػػػعد البػػػػزاز فػػػػي لوتمتقػػػػي ىػػػػذه القصػػػػة مػػػػ, )) الكػػػػرة والػػػػدماغ ((  (13)

 .مجموعتو القصصية )) البحث عف طيور البحر (( 
مجمػػػػة الطميعػػػػة االدبيػػػػة / العػػػػدد التػػػػادس والتػػػػاب, / نيتػػػػاف أيػػػػار  (11)

 . 61/ ص 2876
 11/ ص 2871تشػريف الثػاني / مجمة الكممة / العدد التادس /  (16)
 . 16خ 
القصػػػة الحديثػػػة / فردريػػػؾ ج ىػػػوفف / ترجمػػػة بكػػػر عبػػػاس / ص  (15)

36 . 
 . 2871مجمة الطميعة االدبية / العدداالوؿ / تشريف الثاني /  (17)
 . 27مجمة الكممة / المصدر التابؽ / ص ػػ  (19)
 . 2875ػػ  21ػػ 18/  168جريدة العراؽ / العدد /  (18)
 . 2871ػػ  5ػػ 3/  2116جريدة الراصد االتبوعية / العدد  (36)
خ  39/ ص  2876 ب /  17/  351مجمػػػػة الػػػػؼ بػػػػاء / العػػػػدد  (32)

38 . 
 . 2876ػػ  6ػػ  26/  379جريدة الراصد االتبوعية / العدد /  (31)
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 . 36ص  /2875ية / العدد الثاني/ شباط / مجمة الطميعة االدب (33)
عبػػػػد الػػػػرحمف مجيػػػػد لالقصػػػػة مػػػػ, )) تػػػػر المػػػػاء (( وتمتقػػػػي ىػػػػذه  (31)

الربيعي مف مجموعتو )) ذاكرة المدينة (( التي اعتمد فييا عمت المعػادؿ 
 يؾ حكاية حب جميؿ بثينة م, حكاية حب ا ر  .بالموضوعي في تش

يؾ بولػػػػو اعتمػػػػد فػػػػي قصػػػػة )) االميػػػػرة (( المعػػػػادؿ الموضػػػػوعي فػػػػي تشػػػػ
لكانػػػت القصػػػة ذات  خ الربيعػػػيالحكػػػايتيف كمػػػا فعػػػؿ عبػػػد الػػػرحمف مجيػػػد 

ف خ وعمػت الػرغـ مػف كػؿ ذلػؾ فيػي ر ية اعمؽ بكثيػر ممػا ىػي عميػو اآ
 تحتفظ ب صوصيتيا النفتية واالجتماعية .

 .15مجمة الكممة / المصدر التابؽ / ص ػػ  (36)
/ العػػػػدد الثػػػػاني / حيزيػػػػراف / اندريػػػػو بريتػػػػوف /  58مجمػػػػة الشػػػػعر  (35)

 . 225البياف التريالي / ص 
/  2877مجمػػة االديػػب المعاصػػر / تمػػوز ايمػػوؿ تشػػريف الثػػاني /  (37)

 . 257ص 
 . 2871ػػ  7ػػ  11/  131حريدة الراصد االتبوعية / العدد /  (39)
/  2871مجمػػة الطميعػػة االدبيػػة / العػػدد االوؿ / تشػػريف الثػػاني /  (38)

 . 19ص ػػ 
ارؽ ػػ عمت قصص كاظـ االحمدي ))البي وينتحب قولنا  صوصا   (16)

مممكة عز الديف القتاـ ػػ عالقة ما ػػ مارواه الرواة عف رجؿ يػدعت المػال 
ناصر ػػ (( وغيرىما خ فيػي متقدمػة مػف حيػث الر يػة ومت مفػة مػف حيػث 

 التقنية .
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وكذلؾ قصص محمد تعدوف التباىي خ ولـ يكتؼ ىذا القػاص بواقعيتػو 
اء بةتػراؼ (( المترفة خ بؿ يػذىب فػي شػيداتو الػت )) أننػي افتػر االشػي

وبةتراؼ شديد جدا أحدؽ في  االشياء وأتحدث الييا ... (( راجػ, مجمػة 
وينطبػػؽ قولنػػا أيضػػا عمػػت قصػػص .  72الكممػػة المصػػدر التػػابؽ / ص 

ميػػدي عمػػت الراضػػي وعبػػد الحتػػيف الغػػراوي / دوف أف تتميػػز ) واقعيػػتيـ 
قصػص المترقة ( بااليحاء والقوة الشيئية المبدعػة التػي نجػدىا مػثال فػي 

 عبد االلو عبد الرزاؽ ومحمد  ضير ومحمود جنداري .
 . 217الرحيؿ عمي جواد ادىـ / قصص / ص  (12)
 . 68المصدر التابؽ / ص  (11)
 . 67المصدر التابؽ /  (13)
ذ ات ػذت إوتشدنا ظاىرة الحصاف أو الجواد في القصػة العراقيػة خ  (11)

 ولعػػػػػػؿ أبػػػػػػرز ىػػػػػػذه  ىػػػػػػذه الظػػػػػػاىرة دالالت ايحائيػػػػػػة وتعبيريػػػػػػة م تمفػػػػػػة خ
 القصص : ػػ 

 ػػ التيؼ / عبد االلو عبد الرزاؽ .
 ػػ الحفيد / عبد ال الؽ الركابي .

 ػػ الجواد / الياـ عبد الكريـ .

 ػػ الحصاف / موتت كريدي .
 ػػ الحصاف / نجماف ياتيف .

 / وغيرىما .حصاف حتف المشاي / كاظـ االحمدي ػػ تقوط
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مارة كتب القصة وبػدأ النشػر منػذ عػاـ والجدير بالذكر أف محمد ت (16)
العػػػدد  خ ومػػػف قصصػػػو االولػػػت : حتػػػرة ودمعػػػة ػػػػػ جريػػػدة الشػػػرؽ 2851
الشػػػػػرؽ العػػػػػدد  / ومػػػػػاري ػػػػػػػ جريػػػػػدة2851أيمػػػػػوؿ ص/  26فػػػػػي  2622
 8العدد  / وتفاىة انتاف ػػ جريدة العمؿ والعماؿ2851في أيموؿ  2616
لقمػػـ التػػودانية / وعػػدت ألػػت قريتػػي ػػػػ مجمػػة ا2856تشػػريف الثػػاني  3فػػي 

ضػػعيفة مػػف قصػػص خ وىػػي / وغيرىمػػا  2857كػػانوف الثػػاني  26العػػدد 
 خ ولكنيا تحتفظ بصدقيا االجتماعي .حيث الر ية والتقنية والموقؼ

/  2871مجمػػة الطميعػػة االدبيػػة / العػػدد الثػػاني / كػػانوف االوؿ /  (15)
 . 68ص ػػ 

/  2877/ كػػػانوف االوؿ  1/ فػػػي  19مجمػػػة الػػػؼ بػػػاء / العػػػدد /  (17)
 . 67خ  65ص ػػ 

راج, مقالنا )) القصة العربية بيف المعاصػر والمػوروث الحضػاري  (19)
(( الػػػػذي نشػػػػرتو مجمػػػػة الطميعػػػػػة االدبيػػػػة / العػػػػدد التػػػػادس / حزيػػػػػراف / 

2877 . 
لقد تناولنا بعض قصص تامي المطيػري بالتفصػيؿ ضػمف دراتػة  (18)

ؼ القصصػي لمتػراث (( نقدية بعنػواف )) القصػة والتػراث : أشػكاؿ التوظيػ
 م, قصص أ ر  .
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 . 236ػػ  231مجمة الكممة / المصدر التابؽ / ص  (66)
ومف ىذه االصوات القصصية ) الياـ عبد الكريـ ػػ ضياء  ضػير  (62)

ػػ محمد الرديني ػػ زعيـ الطائي ػػ جاتـ عاصي ػػ عبد اهلل ص ي ػػػ يعػرب 
رد بػػدر اعبػػد العزيػػز ػػػػ و التػػعيدي ػػػػ أميػػرة فيصػػؿ ػػػػ ىػػادي ياتػػيف ػػػػ أنػػور 

 التالـ ( وغيرىـ . 
 
 
 
 
 
 

  


